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K A N U N L A R 
Televizyon Yayınlarının Korunmasına Dair Avrupa 
Anlaşması ile Ek Protokollerinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Kanun No: 1898 Kabul tarihi: 20/5/1975 

MADDE 1. — 22 Haziran 1960 tarihinde imzalanan «Televizyon ya
yınlarının korunmasına dair Avrupa anlaşması» ve 24 Mayıs 1974 tarihin
de imzalanan «Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa anlaş
ması protokolü» ile «Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa 
anlaşması protokolüne ek protokol» ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

23/5/1975 

Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Şişkin Kanun 
Kanun No: 1899 Kabul tarihi: 20/5/1975 

MADDE 1. — 7 Haziran 1968 tarihinde Londra'da imzalanan «Ya
bancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair Avrupa Sözleşmesi» nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

23/5/1975 

Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmas ımn Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No: 1900 Kabul tarihi: 20/5/1975 

MADDE 1. — 8/8/1973 tarihinde Tunus'ta imzalanan Türkiye-Tu
nus Dostluk Andlaşmasımn onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

23/5/1975 

24 Nisan 1963 Tarihinde Viyana'da İmzalanan Konsolosluk 
İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Kanun No: 1901 Kabul tarihi: 20/5/1975 

MADDE 1. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konso
losluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine katılmamız uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

23/5/1975 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 7/9905 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Mü
dürü (Yönetim Kurulu Başkanı) Zühtü Oral'm başka bir göreve atan
mak üzere bu görevlerinden alınması ve bu görevlere Yüksek Mühen
dis Orhan Acarlar'ın atanması; Ulaştırma Bakanlığının 14/5/1975 ta
rihli ve 4200 sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 tarihli ve 440 sayılı Ka
nunun 8, 10 ve geçici 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 
16/5/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORU TÜRK 

Başbakan 
S. DEMlREL 

Devlet Balkanı 
Başbakan Yardımcısı 
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Devlet Bakam 
H. AKSAY 

T. C. 

Devlet Rakam Devlet Bakanj Adalet Bakanı 
M. K. ERKOVAN G. KARACA /- MÜFTÜOĞLU 

Millî Savunma Bakam İçişleri Bakanı Dışişleri Baıkamt 
F. MELEN 0. ASÎLTÜRK /. 5. ÇAĞLAYANGİL 
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Gıda - Taır. ve Haıy. Bakanı Ulaştırma Bakamı Çalışına Bakamı 
Proj. K. OZAL N. MENTEŞE A. T. PAKSU 

Sanayi ve Tek- Bakanı En. ve Tab Kav- Bakanı Turizm ve Tan- Bakam 
A. DOĞRU S- KILIÇ L. TOKOĞLU 

İmar ve tskân Balkanı Köy işleri Bakanı Orman Bakanı 
N- OK V. POYRAZ T. KAPANLİ 
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A. $. EREK R. DANIŞMAN A- M. ABLUM 

R 

R 



karar Sayısı: 7/9485 

1 — Türk Standardtlan Enstitüsü tarafından yeniden hazırlanan 
ilişik TS/37 «Kablolar için Muayene ve Deney metotları» (Y -, B - , N -, ve 
P kabloları) Standardının, yayımı tarihinden altı ay sonra yalnız üretim 
ve satış safhalarında mecburi olarak yürürlüğe konulması ve 23/6/1962 
tarihli ve 6/674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla mecburi olarak yürür 
lüğe konulmuş bulunan TS/37 (Yalıtılmış İletkenlerin Muayene Metodu) 
Standardının aynı tarihte yürürlükten kaldırılması, 

2 — Bu Standard hükümlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
yürütülmesi; 

Adı geçen Bakanlığın 27/1/1975 tarihli ve 169 sayılı yazısı üzerine, 
1705 ve 3018 sayılı Kanunlarla 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Kanuna 
göre, Bakanlar Kurulunca 19/2/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRt S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Devilet Bakanı 

Ord. Prof. Dr. S. IRMAK Z. BAY KARA M. ÖZGÜNES 
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Prof. Dr. B- GÜRSOY Prof. Dr. S- REİSOGLU Dr. V. TANİR 
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Prof. Dr. R- AKTAN Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESEN ER 
Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve T ab- Kay. Baıkanı Turizm ve Tan. Bakanı 

M-GÖLUAN E. ISIL /. EVLtYAOGLU 
imar ve İskân Bakanı Köy İşlemi ve Koop- Bakamı Orman Baıkanı 

S. BABÜROGLU /. H. AYDIN OĞLU Prof. Dr. F. SAATLIOÛLU 
Genç. ve Spor Bakanı Kültür Baıkanı Sosyal Güvenlik Bakanı 

z. baloGlu N- NEFTÇİ S. SİDE 

Türk Standartları 
Kablolar İçin Muayene ve Deney Metodlan 

( Y—, B—, N— ve F — Kabloları) 
TS: 37 UDK: 621. 317, 2 

0 - K O N U , TARİF, K A P S A M 
0. 1 - KONU 

Bu Standard, Y-Kabloları, N-Kabloları, B-Kabloları ve P - Kablo
larının muayene ve deney metodlarına dairdir. 

0. 2. TARİFLER 

0. 2. 1 - Muayene 
Muayene deney parçalarına fiziksel veya kimyasal bir etki yapma

dan bunların belirli özeliklerini el ve göz ile inceleyerek, uygun araçlarla 
ölçerek veya tartarak saptamaktır. 

0. 2. 2 - Deney 
Deney, deney parçalarım fiziksel veya kimyasal olarak etkileyerek 

bunların belirli özeliklerini deneyler yaparak, ölçerek, tartarak ve hesap
layarak saptamaktır. 

0. 2. 3 - Numune 
Numune, deneyden geçirilecek malzemeden belirli bir metoda göre 

sınırlı sayıda veya miktarda ayrdan kablo makarası, kablo kangalı gibi 
genellikle büyük boyutlu malzemedir. 

0. 2. 4 - Deney Numunesi 
Deney numunesi, malzeme numunelerinden kesilen veya ayrılan ve 

deney parçalarının kesilip hazırlanması için kullanılan belli uzunlukta 
parçadır. 

0. 2. 5 - Deney Parçası 
Deney parçası, deney numunesinden kesilen, gereğine göre özel ola

rak hazırlanan ve üzerinde deney yapüan parçadır. 

0. 2. 6 - Deney Sıcaklığı 
Deney sıcaklığı, deneyin yapüdığı yerde, deney düzeninden, yaklaşık 

olarak 1 m uzunluktaki çevrenin sıcaklığıdır. 

0. 2. 7 - Ölçme Yüzeyi 
Ölçme yüzeyi, boyut ölçen bir ölçme aletinin ölçülecek parçayı sı

kıştıran çenelerinin, ölçülecek parçaya değen ve ölçmeye esas olan yüzey
leridir (bir mikrometrenin ölçülecek parçayı araşma alan çenelerinin 
parçaya değen yüzeyleri gibi). 

0. 2. 8 - Gösterme Alanı 
Gösterme alanı, bir ölçme aletinin ıskalası üzerinde belirtilmiş olan 

en küçük sınır değer (alt smır) çizgisi Ue en büyük sınır değer (üst sı
nır) arasındaki bölüntülü alandır. 

0. 2. 9 - Ölçme Yanlışı 
Ölçme yanlışı, ölçülecek büyüklüğün aletle ölçülen değeri Ue gerçek 

değeri arasındaki farktır. 

0. 2. 10 - Bağıl Yanlış 
Bağıl yanlış, ölçme yanlışının en üst ıskala smır değerine oranının 

yüzde olarak ifadesidir. 

0. 2. 11 - Ölçme Alam 
Ölçme alam, ölçme aletinin ıskalası üzerinde, bağü yanlışın geçerli 

olduğu kesimidir. 
NOT — Bağıl yanlış tüm gösterme alanı için geçerli ise, «gösterme 

alam» ölçme alam olur. 

0. 2. 12 - İletken 
İletken, elektrik enerjisini iletmeye yarayan bir veya birden çok 

telden oluşan ve yalıtümamış olan tel veya tel demetidir. 

0. 2. 13 - Damar 

Damar, kablonun yalıtılmış olan her iletkenidir. 

0. 2. 14 - Damar İletkeni 

Damar, kablonun yalıtılmış olan her üetkenidir. 

0. 2. 15 - Kablo 
Kablo, elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik cihazım birbirine 

elektrik bakımından bağlayan, elektriğe karşı yalıtılmış, bir veya birden 
çok damardan oluşan bir malzemedir. 

0. 2. 16 - Yalıtkan Kılıf 

Yalıtkan kılıf, damar iletkenini yalıtan ilk kılıftır. 

0. 2. 17 - Koruyucu Yalıtkan Kılıf 
Koruyucu yalıtkan küif, kabloyu çeşitli etkenlerden koruyan, ya

lıtkan maddeden yapümış kılıf Ur. 
0. 2. 18 - Yalıtıcı Kılıf 
Yalıtıcı küif kullanıldığı yere göre damar iletkenini veya 

damarları elektriğe karşı yalıtan ve çeşitli dış etkilerden koruyan kılıf 
ve sargıdır. 

0. 2. 19 - Değişme 
Değişme, esktilmemiş yalıtıcı kılıfın çekme deneyi ile bulunan çek

me dayanımı ve uzaması ile bu kUıfm eskitildikten sonra yapılan çekme 
deneyinde bulunan çekme dayanımı ve yüzde uzaması arasındaki farkın 
ük değere oranının yüzde olarak ifadesidir. 

0. 3 • KAPSAM 
Bu standard Y — Kalbloları, N — Kabloları, B — Kabloları ve F — 

Kablolarının muayene ve deney metotlarım kapsar. 
Telefon kabloları Ue ilgili muayene ve deney metotlarım kapsamaz. 

1 - M U A Y E N E V E D E N E Y L E R 
1. 1 - NUMUNE ALMA 

' Her sınıf kablo partisinden muayene ve deneyler için numuneler 
Çizelge -1 e göre alınır. Bu numunelerden, bu standard ile kabloların 
özel standardlarının ilgUi maddelerinde belirtilen miktarlarda ve bu stan-
dardlarda belirtilen esaslara göre, deney numuneleri ve deney parçaları 
kesilir. 

Çizelge — 1 de N gelişigüzel ayrılacak numune sayısını göstermek
tedir. Bu numunelerin ük deneyden geçirilecek kısmı N , Ue gösterilmiş
tir. İlk deneyden geçirilen kangal veya makaralardan bozuk çıkarılanların 



sayısı C1 e eşit veya bundan az olursa, partinin standarda uygun bulun
duğu, C 2 ye eşit veya bundan çok olursa, uygun bulunmadığı kabul edilir. 

Standarda uymayanların sayısı C, ile C 2 arasmda ise, ayrılan numu
nelerden tekrar N 2 tane alınarak hepsi deneyden geçirilir. 

Bu deneyler sonunda (Nj + N 2 ) tane numune içinden bozuk çıkan
ların sayısı C 2 ye eşit veya bundan az olursa, partinin standarda uygun 
bulunduğu, C 2 den çok olursa, uygun bulunmadığı kabul edilir. 

1. 2 - MUAYENE V E D E N E Y L E R İÇİN G E N E L KOŞULLAR 

1. 2. 1 - Muayene ve Deneyden Geçirilecek Malzemenin Durumu 
Bu standardda veya kablolarm özel standardında ayrıca belirtilme

mişse, malzeme teslim durumundaki hali ile veya bu durumdaki malze
meden alınacak numunelerle muayene edilir veya deneyden geçirilir. 

1. 2. 2 - Deney Sıcaklığı 
Bu standardda veya kablolarm özel standardlannda ayrıca belirtil

memişse, deney sıcaklığı 10°C ile 30 °C arasmda olmalıdır. Bazı hallerde 
deney konusu olan özelikler sıcaklıkla bağıntılı olduklarından ölçülen de
ğerler, gerekirse, bu standardda veya özel standarddında belirtilmiş olan 
sıcaklığa göre hesaplanmalıdır. 

1. 2. 3 - Muayene ve Deney Sonucu Bulunan Sayıların Yuvarlatılması 
Muayene veya deney sonunda bulunan sayıların ondalıkları, isteni

len veya gereken hallerde aşağıdaki esaslara göre, aşağıya veya yukarı 
yuvarlatılabilir. 

— Yuvarlatma kesin olarak belirtilmesi istenilen basamakta son 
bulur. Örneğin, yürütmenin yüzdebirler basamağından kesilmesi gereki
yorsa ve deney veya muayene sonunda 1, 7559 gibi bir sayı bulunmuşsa, 
bu sayı ancak, 1, 76 olarak yuvarlatüır, 1, 8 olarak yuvarlatılamaz. 

ÇİZELGE — 1 Numune Alma 
Ayrılacak ve Deneyden Geçirilecek Miktarlarla 

Deneyden Geçirilecek Bozuk Çıkanların En az ve En Çok Miktarları 
Partideki Kangal veya 

Makara Sayısı N N , N 2 N 1 + N 2 c, 
\ 

100 e kadar 9 3 6 9 0 2 
101 — 500 12 4 8 12 1 3 
501 — 1000 18 6 12 18 2 4 
1001 — 3000 24 8 16 24 3 5 

— Belirtilmesi istenilen son basamaktan soma 0, 1, 2, 3 veya 4 ra
kamları bulunursa, bunlar yok sayılabilir. Örneğin, 5, 342 sayısı, yüzdebir
ler basamağına kadar belirtilmek isteniyorsa, 5, 34 olarak; ondabirler ba
samağına kadar belirtilmek istenilirse 5, 3 olarak yuvarlatılır. 

— Belirtilmesi istenilen basamaktan sonra 9, 8, 7 veya 6 rakamları 
bulunuyorsa, bunlar yükseltilerek bunlardan önceki sayıya 1 rakam ek
lenir. Örneğin, 6, 369 sayısı, belirtilmesi istenilen ondalık basamağına göre, 
6, 37 veya 6, 4 olarak yuvarlatılabilir. 

— Belirtilmesi istenilen son basamaktan sonra 5 rakamı bulunu
yorsa ve 5 den sonra 0 dan başka rakamlar varsa, bunlar yuvarlatüarak 
belirtilen basamağa 1 eklenir. Örneğin 6, 4501 sayısı, eğer yuvarlatmanın 
onda birlerde yapılması isteniyorsa, 6y5 olarak alınır. 

— Belirtilmesi istenilen son basamaktan sonraki 5, kesirsiz bir böl
menin sonucu olan, bir «tam 5» ise, bu 5 yok sayılabileceği gibi, kendi
sinden önceki rakama 1 rakamı eklenerek de yuvarlatma yapılabilir. An
cak, yuvarlatılan sayı ile hesap işlemine devam edilecek ise ve 5 den ön
ceki rakam çift bir rakam ise, bu 5 yok sayüabilir. Kendisinden önceki 
rakam tek ise, buna 1 rakamı eklenerek çift rakam haline getirilir. Ör
neğin, 1/16 = 0, 0625 sayısı 0, 062 olarak, 3 3/4 = 3, 75 sayısı 3, 8 olarak yu-
varlatüır. 

— Yuvarlatılarak 5 olmuş sayılar, yukarıya yuvarlatılarak elde edi-
mişlerse yok sayüırlar; aşağıya yuvarlatılarak elde edilmişlerse, kendisin
den bir önceki rakama 1 eklenir. Örneğin, 6, 2149 sayısı daha önceki bir 
işlemle 6, 215 olarak yuvarlatılmışsa, yeni bir yuvarlatma işleminde bu-
5 yok sayılır ve 6, 215 sayısı 6, 21 olarak alınır. 3, 2852 sayısı, aşağıya yu
varlatılarak 3, 285 durumuna getirilmişse, yeni bir yuvarlatma işleminde 
bu sayı yukarıya yuvarlatüarak 3, 29 olur. 

Ne biçimde elde edildiği bilinmeyen 5'ler «tam 5» 1er gibi işlem gö
rür. 

1. 3 - BOYUT MUAYENESİ 
1. 3. 1 - Çapın Ölçülmesi 
1. 3. 1. 1 - Ölçme Aletleri 
— Mikrometre; 0, 01 mm okumayı sağlayacak duyarlıkta, ölçme yü

zeyleri düz (düz çeneü) 4 - 8 mm çapında. Ölçme yanlışı en çok. 

L 
(10 -ı ) mikron. Burada, 

50 
L = Mikrometre ölçme alanının en üst sınır değeri, mm olarak, 
— Komparatör (Pasometre); O/Kîl mm okumayı sağlayacak duyarlık

ta, ölçme yüzeyleri düz (düz çeneli) ve 6-8 mm çapmda, ölçme yanlışı en 
çok, 0, 0001 mm. Ölçme basmcı aşağıya doğru, düzey doğrultuda, dışarı 
çıkan ölçme çubuğunda 2, 5 N * /cm 2 yi aşmamalıdır, içeri giren ve dışarı 
çıkan ölçme çubuğunda basmç farkı 0, 5 N/mm 2 yi geçmemeüdir. 

— Sürgülü kompas; 0, 1 mm okumayı sağlayacak duyarlıkta, ölçme 
yanlışı en çok 
± (50 + 0, 1 D mikron. 

Burada, 
l = ölçülen uzunluk (mm). 
— Şerit metre; çevre ölçmelerinde 1 mm, çap ölçmelerinde 0, 5 mm 

okumayı sağlayacak duyurlıkta. 
1. 3. 1. 2 - Ölçme Metodu 
Çapın ölçülmesi, ölçülecek çapm değerine göre, Madde 12. 1. 1 de be

lirtilen ölçme aletlerinin en uygun olanından yararlanüarak yapüır. 
— İletken veya Uetkenleri oluşturan tellerin çapları, 5 mm ye ka

dar olan çaplarda, komparatör veya mikrometre ile, 5 mm den yukarı 
çaplarda, sürgülü kompasla ölçülür. 

Çok telli iletkenlerin çaplarının ölçülmesinde, özellikle, Uetkenler c 
ve i grubu tellerden yapümışsa, tel demeti, ölçme sırasında dağılmamalı 
ve sıkıştırılmamalıdır. Çok telli iletkenlerin çaplarının ölçülmesinde en 
iyi yol, iletkenin uygun bir yerinde, yeter genişlikte ve halka biçiminde, 
yalıtıcı kılıfı soymak ve ölçmeyi böylece açığa çıkarümış olan iletken ke
simi üzerinde yapmaktır. Çıplatüan iletken kesiminin sağmda ve solunda 
kalan yalıtıcı küıf üetkenin dağılmasını önler. 

— Kablolarm dış çaplan veya damarların çaplan sürgülü kompas 
veya şerit metre üe ölçülür. 

Düzgün yüzeyli metal koruyucu küıflı kablolarda koruyucu kılıfın 
altındaki çap değeri, metal koruyucu kılıfın bir sürgülü kompasla ölçülen 
çap değerinden, metal kılıf et kalınlığının 2 katı çıkartüarak bulunur. 
Oluklu metal koruyucu küıflı kablolarda yapılan ölçmelerde sürgülü kom
pasın ölçme yüzeyinin, kılıfın en az iki çıkıntısına değmesi gerekir. 

— Aym kesit çevresinde birbirine dik iki yönde yapılan ik i ölçmede 
bulunan değerlerin ortalaması «çap» değeri olarak alınır. 

— Bulunan çap değeri, kablonun özel standardında belirtilen değer
lere uygun olmalıdır. 

1. 3. 2 - Et Kalınlıklarının Ölçülmesi 
Et kalınlığının ölçülmesi kablonun her damarına uygulanır. 
1. 3. 2. 1 - Ölçme Aletleri 
— Mikrometre; 0, 01 mm okumayı sağlayacak duyarlıkta, ölçme yü

zeyleri düz (düz çeneü) ve 4-8 mm çapmda; ölçme yanlışı en çok 
L 

(10-t- ) mikron. Burada, 
50 

L = Mikrometre ölçme alanının en üst sınır değeri (mm. ) 
— Mikrometre; 0, 01 mm okumayı sağlayacak duyarlıkta, ölçme yü

zeyleri yarım küre biçimh (yuvarlak çeneü) ve küre yan çapı, yaklaşık 
olarak, 3 mm. Ölçme yanlısı, en çok 

L 
(10 + ) mikron. Burada, 

50 
L = Mikometre ölçme alanının en üst smır değeri (mm olarak) 
— Mikometre; 0, 01 mm okumayı sağlayacak duyarlıkta, ölçme çe

neleri sivri uçlu (sivri çeneli) ve uçların yuvarlaklık yarı çapı 0, 20 - 0, 25 
mm; ölçme yanlışı en çok, 

L 
(10 -) ) mikron. Burada, 

60 
L = Mikrometre ölçme alarmım en üst sınır değeri (mm). 
— Komparatör, 0, 01 mm okumayı sağlayacak duyarlıkta, ölçme 

yüzeyleri düz (düz çeneli) ve 4-8 mm paçmda. 
— Komparatör, 0, 01 mm okumayı sağlayacak duyarlıkta, ölçme yü

zeyleri yarım küre biçinüi (yuvarlak çeneü) ve küre yan çapı, en az 3 
mm. 

— Kompratör; 0, 01 mm okumayı sağlayacak duyarlıkta, sivri çe
neli, sivri çene uçlarının yuvarlaklık yan çapı 0, 20 - 0, 25 ölçmede kullanı-

(*) N (Newton) = 0, 102 kgf 



lacak yukarıda sözü gecen komparatjörlerin Ölçme yanlışı, Çizelge - 2 de 
verilen değerlerden büyük olmamalıdır. 

ÇİZELGE — 2 Komparatörlerin ölçme Yanlışı ^(mikron) Olarak 
0, 1 mm Uk „ : * v 

ölçme Alam İçin Tüm Ölçme Alam (mm) İçin 

~~\ 2 3 ~~İ ı o 
3 11 13 15 20 25 

Bu değerler, komparatörlerin düşey doğrultuda olduğu ve ölçme 
çubuğunun aşağıya doğru çıktığı durumlar için geçerlidir. 

— Mikroskop; lineer büyütme oranı en az 7 olan ve 0, 01 mm oku
mayı sağlayacak duyarlıkta, Mikroskopta, numunelerin zedelenmeden tes
pit edUebümesini sağlayacak dönebüen bir düzen bulunmalıdır. 

— Sürgüm kompas; 0, 1 mm okumayı sağlayacak duyarlıkta; ölçme 
yanlışı, en çok ± (50 + 0, 1 /) mikron. 

Burada 
/ = Ölçülen uzunluk (mm). 
— Şerit metre; çevre ölçmelerinde 1 mm, çap ölçmelerinde 0, 5 mm 

okumayı sağlayacak duyarlıkta. 
1. 3. 2. 1 - ölçme Metodu 
Et kalınlıklarının ölçülmesi, ölçülecek et kalınlıkları değerlerine 

Madde 1. 32. 1 de beürtüen ölçme aletlerinin en uygun olanından yararla
nılarak yapüır. 

1. 32. 3 - Metalden Olmayan (Lastik ve Termo - Plastik ve Benzeri 
Maddeden Yapılmış) Kılıfların Et Kalınlıklar mm Ölçülmesi 

1. 3. 2. 3. 1 - Deney Numunelerinin Alınması ve Deney Parçalarının Ha
zırlanması 

— Küıflanmn et kalınlığı ölçülecek kablodan, 10 cm den küçük ol
mamak üzere, üç deney numunesi alınır. Bunların ikisi kablonun iki 
ucundan yaklaşık olarak 50 şer cm uzakta olan yerinden kesilir. Üçüncü 
numune, bir sakınca yoksa, kablonun orta kısmından; bir sakınca, görü
lüyorsa, uçtan alman numune yerinin en az 1 m uzağından alınır. 

— Yalıtkan kılıf et kalınlığının ölçülmesi için yalıtkan kılıfın üs
tündeki bütün kılıf, örgü ve sargüar çıkarüır; yalıtkan kılıf zedelenme
den, içerisinden damar Uetkeni çekilir veya yalıtkan küıf iletkenden sıy-
nlır. Normal durumda bu olamıyorsa, iletken bir çekme düzem aracılığı 
ile iki ucundan çekilerek yaütkan küıf Uetkenden ayrılıncaya kadar, bir 
uzama işleminden geçirilir. 

Yassı kablolarda damarlar birbirinden ayrılmaz. 
Kılıfı soyma işi, deney numunesini, küıf Uetkenden ayrılıncaya kar

da, civa içerisine daldırmakla da yapılabilir. 
— Koruyucu kılıf et kalınlıgmın ölçülmesi için bu kılıf bütün di

ğer kılıf, orgu, sargılardan ve damar iletkenınden ayrılır. 
Et kalınlığı ölçülecek koruyucu kılıf, biçimi bozulmaksızın damar

dan ayrılamıyorsa örneğin, kauçuk katkılı dolgu malzemesinden yapılmış 
ortak küıtlarda olabileceği gibi- bu kılıf damar üzerinde bırakılır; an
cak, damar iletkeni çıkarılır. 

— Bu deney numunelerinden, keskin bir bıçakla, (örneğin, bir tı
raş bıçağı ile), kılıfın büyük eksenine (iletken eksenine) dik ve düzgün 
kesitli birer deney parçası çıkarılır. 

1. 32. 32 - Ölçmenin Yapılışı 
— Böylece hazırlanmış olan deney parçalan, kesit yüzeyleri, mik-

roskopun optik eksenine dik konumda, mikroskopun döner tespit düze
nine bağlanır. 

Et kalınlıkları, kılıfın en ince yerinden başlayarak, birbirinden yak
laşık olarak 60° kaygın, 6 yerinden ölçülür. Çok damarlı kablo kılıf la-
nnda olduğu gibi, kılıfların ince ve kalın yerleri varsa, ölçme et kalın
lıklarının ince olduğu yerlerde yapılır, ŞekU — 1. 

Kılıfın üst yüzeyinde, çeşitU sargılar yüzünden, oluşmuş girinti ve 
çıkıntılar bulunuyorsa, ölçmede bu girinti ve çıkıntıların orta çizgisi 
esas almır, ŞekU — 2. 

Daire dilimli kablolarda et kalınlıkları, Şekil - 3 de gösterilen yer
lerde ölçülmelidir. 

Dış kılıfsız yassı kabloların yalıtkan kılıf et kalmlıklan, ikisi bü
yük eksen, dördü küçük eksen üzerinde olmak üzere, 6 yerde ölçülür, 
Şekil - 4. İletkenler arasında kalan yalıtkan kalındığı, yaütkan küıf et 
kalınlığının 2 katından küçük olmamalıdır. 

— Üç deney numunesinden alman üç deney parçası üzerinde yapı
lan ölçmeler sonunda bulunan bütün değerlerin ortalaması o kılıf için 
«et kalınlığı» değeri olarak kabul edüir. 

Ortalama almada hesap işlemi yüzdebirler basamağına kadar yürü
tülür. Bulunan sonuç Madde 1. 2. 3 deki esaslara göre yuvarlatılır. 

ölçme ve hesaplama sonunda bulunan bütün değerlerin en küçüğü, 
tüm kablo yalıtıcı kılıfının herhangi bir yerindeki en ince et kalınlığı 
olarak kabul edilir. 

— Bulunan et kalınlığı, kablonun özel standardında belirtilen de
ğerlere uygun olmalıdır. 

12. 2. 4 - Katmerli (Kat Kat Sanlarak Yapılmış) Yalıtkan Kılıfla
rın ve İplikle Yapılmış örgülerin Et Kalınlıklarının ölçülmesi, 

Kâğıt yalıtkanh kablolarda olduğu gibi, şerit biçimü yalıtkan mal
zemenin, üst üste, kat kat sarılması ile oluşan katmeri! yalıtkan veya 
koruyucu kılıflann ve iplikten yapılmış örgülerin et kalınlıklarının öl
çülmesi için, kablodan Madde 1. 3. 2. 3. 1 de açıklandığı gibi, deney nu
muneleri kesilir. 

— Et kalınlığının bulunması için, kablonun önce kılıf veya örgü 
üzerinden çapı, sonra kılıf veya örgünün hemen altındaki çapı, Madde 
1. 3. 1 deki esaslara göre ölçülür. 

ölçme, büyük çaplarda, şerit metre ile yapılır. Şerit metre ile öl
çülmeyen küçük çaplar için sürgülü kompas kullanılır. 

Çaplar, daire kesitli kablolarda, aynı kesit çevresi üzerinde, bir
birinden yaklaşık olarak 120° kaygın 3 yerde ölçülür. 

Daire dilimi kesitli kablolarda, birisi küçük eksen, diğeri büyük 
eksen doğrultusunda olmak üzere 2 ölçme yapılır. Bu kablolarda ya
pılan ölçmelerde keskin veya düz ölçme yüzeyü kompas kullanümalı-
dır. 

— Kılıf veya örgünün üstünden ölçülen çap değeri ile altından 
ölçülerek bulunan çap değerinin arasındaki farkın yarısı o yerdeki et 
kalınlığını verir. 

— Üç numune parçası üzerinde yapılan ölçmeler sonunda bulu
nan bütün değerlerin ortalaması, o kılıf veya örgü için, «et kalınlığı» 
değeri olarak kabul ediür. 

— Bulunan kılıf veya örgü et kalınlığı, o kablonun özel standar
dında beürtüen değerlere uygun olmalıdır. 

1. 3. 2. 5 - Düz Yüzeyü Metal Koruyucu Kılıfların Et Kalınlığının 
ölçülmesi 

— Metal koruyucu kılıf kalınlığı ölçülerek kablonun iki ucundan 
yaklaşık olarak, 5 er cm uzunluğunda üç deney numunesi kesilir. Üçün
cü numune, olabiliyorsa, kablonun orta yerinden, sakınca görülüyorsa, 
ucun en az 1 m uzağından almır. 

Metal kılıf, uzunluğuna yarılarak açılır ve kılıfı zedelemeyecek bir 
aletle, örneğin, bir kauçuk çekiçle, düz bir şerit biçimine getiriür. Böl-
lece hazırlanan deney parçası iyice temizlenir. 

Î E K İ L . a S E K İ l . » , Ş E K İ t . * 

— Her deney parçasının iki ucundan en az 1 er cm uzaklıkta, boy 
eksenine dik ik i çizgi çizilir. 

Bu iki çizgi arasındaki kesimde ve şeridin eni üzerinde, olabildiği 
kadar, eşit aralıklı 5 yerde, yuvarlak çeneli mikrometre veya yuvarlak 
çeneü komparatörle, et kalınlığı ölçülür. 

Kurşun kılıfların et kalınlığının ölçülmesinde düz çeneü mikro
metre veya düz çeneli komparatör kullanılır. 

— Yapılan 15 ölçmede bulunan değerlerin ortalaması «et kalın
lığı» olarak alınır. 

— Bulunan ortalama değer, kablonun özel standardında belirtilen 
değere uygun olmalıdır. 

122. 6 - Oluklu Metal Koruyucu Kılıflann Et Kalınlığının ölçül
mesi 

Kablonun iki ucundan, yaklaşık olarak, 5 cm uzunluğunda 3 de
ney numunesi kesilir. Üçüncü numune, bir sakınca yoksa, kablonun or
ta yerinden, sakınca varsa, kablo ucunun en az 1 m uzağından almır. 

Her numune, uzunluğuna ikiye bölünerek yanm simidir biçiminde 
6 deney parçası elde edilir ve bunlar İyice temizlenir. 

Her deney parçasında dikişli kısmın dışmda, birisi çıkıntıda, di
ğeri girintide olmak üzere, 2 yerde et kalınlığı ölçülür, ölçmeler sivri 
çeneli mikrometre veya sivri çeneli komparatörle yapüır. 



— Yapılan 12 ölçmede bulunan değerlerin ortalaması metal kılıf 
«et kalınlığı» olarak alınır. 

— Bulunan ortalama değer, kablonun özel standardında belirti-
len değere uygun olmalıdır. 

1. 3. 2. 7. Kenetli Metal Kılıflann ; Şerit veya Telden Yapılmış Zırh
ların Et Kalınlığının ölçülmesi 

— Et kalınlığı ölçülecek kenetli metal kılıf veya zırhdan 5 cm 
uzunluğunda bir deney numunesi kesilir, iyice temizlenir ve malzeme
yi zedelemeyen bir aletle, örneğin, bir kauçuk çekiçle Madde 1. 3. 2. 5 de 
anlatıldığı gibi düzeltilir. Oluklu kılıflar, kesinti yerinden biraz açılır. 
Bundan sonra, deney parçasının en az 3 ayrı yerinde et kalınlığı ölçü
lür. 

ölçme, zırhlarda ve oluksuz kılıflarda düz çeneli mikrometre veya 
düz çeneli komparatörle, oluklu kılıflarda, sivri çeneli mikrometre 
veya sivri çeneli komparatörler yapılır. 

— Bulunan bütün değerlerin ortalaması ortalama «et kalınlığı» 
olarak alınır. Bu ortalama değer, kablonun özel standardmda belirtilen 
değere uygun olmalıdır. 

1. 4 - D E N E Y L E R 
1. 4. 1. - Çekme ve Uzama Deneyi 
(1. 4. 1. 1. - Deney Düzenleri ve Deney Aletleri 

— Çekme Makinesi 
Bu makina, deneyden geçirilecek malzemenin özelliğine göre, çek

me ve uzama deneyi yapmağa uygun nitelikte olmalı iki çeneli bir bağ
lama ve germe düzeni, ayrıca, uzamayı 0. 01 mm duyarlıkla ölçebilen bir 
aletle donatılmış bulunmalıdır. 

— Zımba 
Bu zımba, Şekil — 5 ve 6 da görülen biçimde, deney parçası çı

karmağa yarayacak özellikte olmalıdır. 

— Ölçme Büreti 
Büret, 1/10 ml bölüntülü ve '20 °C a ayarlanmış olmalıdır. 

— Büyüteç 
Büyüteç, lineer 5 kat büyütebilmelidir. 

— Taşlama Makinesi: 
Taşlama makinesi, sertlik derecesi k ve dane büyüklüğü 24 olan ( 

SilisyumkaTbür zımpara tekerleri ile donatılmış olmalıdır. Tekerler den
gelenmiş bulunmalı ve salgısız çalışmalıdır. Çevresel hızı 10 - 25 m/s 
arasmda olabilir. 

Terazi 
Terazi, 0, 01 g duyarlıkla tartabilecek özelikte olmalıdır. 

1. 4. 1. 2 - Lastik Yalıtkan Küıf Deney Numunelerinin Alınması 
Özel standardına, özel standardmda belirtilmemişse, Madde L l e 

göre alınmış olan kangal veya makara biçimindeki kablo numunelerinin 
olanağına göre bir veya ik i ucundan 50 şer cm lik bir veya iki parça 
kesilerek atılır. Bundan sonra kablonun a, b ve c gibi birbirinden en 
az 1 er m uzaklıkta bulunan üç yerinden, en az 10 ar cm uzunluğunda 

— Anma kesiti 25 mm 2 ve daha küçük olan kablolarda 6 er; 
— Anma kesiti 25 mm 2 den büyük olan kablolarda 4 er parça de

ney numunesi kesilir. Olabüiyorsa, deney numuneleri kablonun iki ucu 
ile orta kısmından alınmalıdır. Bu olamıyorsa ik i ucundan, bu da ola
mıyorsa yalnız bir ucundan alınabilir. 

Kesilen deney numunelerinin yalıtkan kılıfı üzerindeki bütün ko
ruyucu kılıf, sargı ve örgüleri çıkarılır. Yassı bitişik damarlı kabloların 
damarları birbirinden ayrılmaz. Aynı yerden kesilen deney numuneleri 
aynı harfle gösterilerek ve kesiliş sırasına göre aşağıda açıklandığı gibi 
işaretlenir. 

— Anma kesiti 25 mm 2 ve daha küçük olan kablolarda deney numu
neleri 

(a )̂ &j &2 ^ 3 ^"4 ^ 5 ^"6 ( 9 7 ) 
( f o 0 ) b, b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 (b7) 
(c0) c t c 2 c 3 c 4 c 5 c6 (c7) 

işaretlerini alırlar. 
Bu deney numunelerinden 
2 ve 5 sayılı olanlar Madde 1. 4. 1. 10. 1 e göre kesitin hesaplanmasında 

ve Madde 1. 4. 1. 11. 1 de açıklanan çekme deneyinde; 
1 ve 4 sayılı olanlar Madde 1. 4. 9. 2. 1 e göre, eskitme deneyinde ve 

Madde 1. 4. 1. 11. 2 de açıklanan çekme deneyinde; 

3 ve 6 sayılı olanlar ya Madde 1. 4. 9. 2. 2 ye göre oksijen içinde 4 gün 
süreli, hızlı eskitme deneyinde ve bunu izleyen, Madde 1. 4. 1. 11. 3 de açık
lanan, çekme deneyinde veya Madde 1. 4. 9. 2. 2 de açıklanan oksijen içinde 
7 gün süreli hızlı eskitme deneyinde ve bunu izleyen Madde 1. 4. 1. 11. 4 de 
açıklanan çekme deneyinde; 0 ve 7 sayılı ve parantez içine alınmış olan
lar, Madde 1. 4. 9. 2. 3 e göre yüksek basınçlı hava içinde hızlı eskitme de
neyinde ve bunu izleyen Madde 1. 4. 1. 11. 5 e göre yapılacak çekme dene
yinde; yararlanılacak deney parçalarının hazırlanmasında kullanılır. 

— Anma kesiti 25 mm 2 den büyük olan kablolarda deney numune
leri 

(a^) â  &2 ® 3 

(b0) b, b 2 b 3 

(CQ) CJ C2 C3 

olarak işaretlenirler. 
Bu numunelerden, 
2 sayılı olanlar, Madde 1. 4. 1. 10. 1 e göre, kesitin hesabmda ve Madde 

1. 4. 1. 11. 1 de açıklanan çekme deneyinde; 
1 sayılı deney numuneleri Madde 1. 4. 9. 2. 1 e göre atmosfer basınçlı 

hava içinde hızlı eskitme deneyinde ve bunu izleyen Madde 1. 4. 1. 115 
de açıklanan, çekme deneyinde; 

3 sayılı deney numuneleri ya, Madde 1. 4. 9. 2. 2 ye göre oksijen içinde 
4 gün süreli, hızlı eskitme deneyinde ve bunu izleyen Madde 1. 4. 1. 11. 3 de 
açıklanan, çekme deneyinde veya Madde 1. 4. 9. 2. 2 ye göre oksijen içinde 7 
gün süreli hızlı eskitme deneyinde ve bunu izleyen Madde 1. 4. 1. 11. 4 de 
açıklanan, çekme deneyinde; 

O işaretli ve parantez içine alınmış olan deney numuneleri Madde 
1. 4. 9. 2. 3 de açıklanan yüksek basmçlı hava içinde hızlı eskitme deneyinde 
ve bunu izleyen, Madde 1. 41. 11. 5 egöre yapılacak çekme deneyinde, 

yararlanılacak deney parçalarının hazırlanmasında kullanılırlar. 
1. 4. 1. 3 - Lastik Yalıtkan Kılıf Deney Parçalarının hazırlanması 
1. 4. 1. 3. 1 - Boru Biçimli Deney Parçalan 
Boru biçimli deney parçaları Madde 1. 4. 1. 2' de belirtilen ve 25 mm 2 

ve daha küçük kesitli kablolardan alman 24 deney numunesinden yarar
lanarak hazırlanır. Bu deney numunelerinin yalıtkan kılıfları iletkenden 
1. 3. 2. 3. 1 Maddesinin ikinci bölümünde açıklandığı gibi ayrılır. 

Yalıtkan kılıfın soyulması işleminde bu kılıf zedelenmemelidir. Uç
lar, kesit yüzeyleri iletken eksenine dik olacak biçimde kesilmeüdlr. 

1. 4. 1. 3. 2 - Şerit Biçimli Deney Parçalan 
Şerit biçimli deney parçalarının hazırlanmasında Madde 1. 4. 1. 2 de 

belirtilen ve anma kesiti 25 mm 2 den büyük kablolardan kesilen, 12 de
ney numunesinden yararlanılır. 

Bunun için yalıtkan kılıf, bir damarlı kablolarda iletken ekseni doğ
rultusunda; çok damarlı kablolarda, burulma yönünde kesUerek açılır. 
Böylece elde edilen yalıtkan kılıf yapraklarmdan, bir zımba aracılığı ile, 
bir damarlı kablolarda uzun ekseni kablo ekseni doğrultusunda, çok da
marlı kablolarda uzun ekseni burulma yönünde olmak üzere, biçim ve 
boyutları Şekil-5 ve 6 da gösterilen deney parçalan zımbalanarak çıkar
tılır. 

Ölçüler mm dir 

i ! J L « . 5 

Ş E K İ L - 6 Böyük boy şer i t b i ç imi ; deney parças ı . 

— 5 — 



Gereken hallerde, düz ve paralel yüzeyler elde etmek için, deney par
çalan Madde 1. 4. 1. 1 de sözü geçen taşlama makinası ile taşlanır. Ancak 
taşlama sırasında deney parçasının aşırı derecede ısınması önlenmelidir. 
Soğutmak için su veya başka bir soğutma maddesi kullanılmamalıdır. 

1. 4. 1. 4 - Lastik Koruyucu Kılıf Deney Numunelerinin Alınması 
Özel standardına, özel standardında belirtilmemişse, Madde 1. 1 e 

göre alınmış olan kangal veya makara biçimindeki, kablo numunelerinin, 
olanağına göre, bir veya iki ucundan 50 şer cm lik i k i parça kesilerek 
atılır. Bundan sonra, kablonun a, b ve c gibi birbirinden en az 1 er m 
uzaklıkta üç yerinden; 

— Dış çapı 12 mm ve daha küçük olan kablolarda en az 10 cm uzun
luğunda, 6 sar; 

— Dış çapı 12 mm den daha büyük kablolarda, en az 20 cm uzun
luğunda, 3 er parça deney numunesi kesilir. 

Olabiliyorsa, bu deney numuneleri kablonun iki ucu ile orta kısmın
dan alınmalıdır. Bu olamıyorsa, iki ucundan; bu da olamıyorsa yalnız 
bir ucundan alınabilir. 

Lastik koruyucu kılıfın üzerinde sargı ve örgü varsa bunlar çıkarı
lır. 

Aynı yerden kesilen numuneler aynı harflerle gösterilerek ve kesiliş 
sırasına göre, aşağıda belirtildiği gibi işaretlenir. 

— Dış çapı 12 mm ve daha küçük olan kablolarda deney numune
leri, 

a1 a2 a3 a4 a5 a6a5 a2

b1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 

c1 C2 c3 c4 c5 c6 

işaretlerini alırlar. 
Bu numunelerden, 
1 ve 4 sayılı olanlar Madde 1. 4. 1. 10. 2 ye göre kesitin hesaplanmasın

da ve Madde 1. 4. 1. 11. 6 da açıklanan çekme deneyinde; 
2 ve 5 sayılı olanlar Madde 1. 4. 9. 2. 1 e göre atmosfer basınçlı hava 

içinde hızlı eskitme deneyinde ve bunu izleyen Madde 1. 4. 1. 11. 7 de açıkla
nan çekme deneyinde; 

3 ve 6 sayılı olanlar ya Madde 1. 4. 9. 2. 2 ye göre oksijen içinde 4 gün 
süreli hızlı eskitme deneyinde ve bunu izleyen, Madde 1. 4. 1. 11. 3 de açık
lanan, çekme deneyinde veya Madde 1. 4. 9. 2. 3 e göre oksijen içinde 7 gün 
süreli hızlı eskitme deneyinde ve bunu izleyen Madde 1. 4. 1. 11. 8 de açık
lanan çekme deneyinde; 

yararlanılacak deney parçalarının hazırlanmasında kullanılrlar. 
— Dış çapı 12 mm den büyük olan kablolarda deney numuneleri, 
a1 a2 a3 
b1 b2 b3 
c1 C2 C 3 

olarak işaretlenir. 
Bu numunelerden, 
1 sayılı olanlar Madde 1. 4. 1. 10. 2 ye göre kesitin hesabında ve Madde 

1. 4. 1. 11. 6 da açıklanan çekme deneyinde; 
2 sayılı olanlar Madde 1. 4. 9. 2. 1 e göre atmosfer basıçlı hava içinde 

hızlı eskitme deneyinde ve bunu izleyen, Madde 1. 4. 1. 11. 7 de açıklanan, 
çekme deneyinde; 

yararlanılacak deney parçalarının hazırlanmasında kullanılırlar. 
1. 4. 1. 5 - Lastik Koruyucu Kılıf Deney Parçalarının hazırlanması 
1. 4. 1. 5. 1 - Boru Biçimli Deney Parçalan Madde 1. 4. 1. 4 de belirtilen 

ve dış çapı 12 mm ve daha küçük olan kablolardan alınan 18 deney numu
nesinden yararlanarak hazırlanır. Bu numunelerin deneyden geçirilecek 
kılıflarının üstündeki sargı ve örgüler, varsa çıkartılır ve iletken, Mad
de 1. 3. 2. 3. 1 in ikinci bölümünde açıklandığı gibi koruyucu kılıftan ayrı
lır. Bu işlem sırasında koruyucu kılıfın zedelenmemesine dikkat edilme
lidir. 

1. 4. 1. 5. 2 - Şerit Biçimli Deney Parçalan 
Şerit biçimli deney parçalarının hazırlanmasında, Madde 1. 4. 1. 4 de 

belirtilen ve dış çapı 12 mm den büyük olan kablolardan alman 9 deney 
numunesinden yararlanılır. 

Deney parçaları, üst yüzeyi düzgün olan koruyucu kılıflarda kılıf ek
seni doğrultusunda; bir koruyucu kılıflı çok damarlı kabloların koruyu
cu kılıfları ile iki koruyucu kılıflı kabloların iç koruyucu kılıflarında ol
duğu gibi, üst yüzeyi düzgün olmayan koruyucu kılıflarda damarların 
burulma yönünde, Madde 1. 4. 1. 3. 2 de anlatıldığı gibi, zımbalanarak çıkan-
lır. Zımbalanarak elde edilen deney parçalarının biçimleri ve boyutları 
şekil - 5 ve Şekil - 6 da gösterilmiştir. Gereken hallerde düz ve paralel 
yüzeyler elde etmek için, deney parçalan Madde 1. 4. 1. 1 de sözü geçen 
zımpara tekerleri ile taşlanırlar. Ancak, bu taşlama sırasında deney par
çasının aşırı derecede ısınması önlenmelidir. Soğutmak için su veya her
hangi bir soğutma maddesi kullanılmamalıdır. 

1. 4. 1. 6 - Termoplastik Yalıtkan Kılıf Deney Numunelerinin Alın 
ması 

Özel standardına, özel standardında belirtilmemiş ise Madde 1. 1 e 
göre alınmış olan kangal veya makara biçimindeki kablo numunelerinin, 
olanağına göre, bir veya iki ucundan 50 şer cm lik iki parça kesilerek atı
lır. Bundan sonra kablonun a, b ve c gibi birbirinden en az 1 m uzaklıkta 
bulunan üç yerinden en az, 10, ar cm uzunluğunda 4 er parça kesilir. 

Olabiliyorsa, bu numneler kablonun iki ucu ile orta kısmından alın
malıdır. Bu olamıyorsa iki ucundan; bu da olamıyorsa yalnız bir ucun
dan alınabilir. 

Kesilen numunelerin yalıtkan kılıfının üzerindeki bütün koruyucu 
kılıf, sargı ve örgüler çıkarılır. 

Yassı, bitişik damarlı kabloların damarları birbirinden ayrılmaz. 
Aynı yerden kesilen deney numuneleri aynı harflerle gösterilerek 

ve kesiliş sırasına göre, aşağıda gösterildiği gibi işaretlenir. 
a1 a2 a3 a4 
b1 b2 b3 b4 
c1 c2 c3 c4 

Bu numunelerden, 
1 ve 3 sayılı olanlar Madde 1. 4. 1. 10. 1 e göre kesitin hesaplanma

sında ve Madde 1. 4. 1. 11. 9 da açıklanan çekme deneyinde; 
2 ve 4 sayılı olanlar Madde 1. 4. 9. 2. 1 e göre atmosfer basınçlı hava 

içinde, hızlı eskitme deneyi ile bunu izleyen ve Madde 1. 4. 1. 11. 10 da 
açıklanan çekme deneyinde, 
yararlanılacak deney parçalarının hazırlanmasında kullanılır. 

1. 4. 1. 7 - Termoplastik Yalıtkan Kılıf Deney Parçalarının Hazırlan
ması 

1. 4. 1. 7. 1 - Boru Biçimli Deney Parçalan 
Boru biçimli deney parçaları Madde 1. 4. 1. 6 ya göre alman 12 de

ney numunesinden yararlanılarak hazırlanır. Bu numunelerin yalıtkan 
kılıfları iletkenden, Madde 1. 3. 2. 3. 1 in ikinci bölümünde açıklandığı gibi, 
ayrılır. Yalıtkan kılıfın soyulması işleminde bu kılıf zedelenmemelidir. 

1. 4. 1. 7. 2 - Şerit Biçimli Deney Parçaları 
Şerit; biçimli deney parçalan, Madde 1. 4. 1. 6 ya göre alınan deney 

numunelerinden yararlanılarak hazırlanır. 
Bir damarlı kablolarda, şerit biçimli deney parçası, uzun ekseni 

kablo ekseni doğrultusunda; çok damarlı kablolarda, uzun ekseni da
marların burulma yönünde olacak biçimde, bir zımba ile çıkartılır. 

Bunun için yalıtkan kılıf, bir damarlı kablolarda iletken ekseni 
doğrultusunda; çok damarlı kablolarda burulma yönünde kesilerek açılır. 

Şerit biçimli deney parçalarının biçim ve boyutları Şekil-5 ve Şe
kil - 6 da gösterilmiştir. 

Gereken hallerde, düz ve paralel yüzeyler elde etmek için deney 
parçalan Madde 1. 4. 1. 1 de sözü geçen zımpara tekerleri ile taşlanırlar. 
Ancak, taşlama sırasında deney parçasının aşın derecede ısınması ön
lenmelidir. Soğutmak için su veya başka bir soğutma maddesi kullanıl
mamalıdır. 

1. 4. 1. 8 - Termoplastik Koruyucu Kılıf Deney Numunelerinin Alın
ması 

Özel standardına, özel standardında belirtilmemişse Madde 1. 1 e 
göre alınmış olan kangal veya makara biçimli kablo numunelerinin, ola
nağına göre, bir veya iki ucundan 50 şer cm lik iki parça kesilerek atılır. 
Bundan sonra kablonun a, b ve c gibi birbirinden en az 1 er m uzaklıkta 
üç yerinden 

— Dış çapı 12, 5 mm ve daha küçük olan kablolarda, en az 10 ar 
cm uzunluğunda 4 er; 

— Dış çapı 12, 5 mm den daha büyük olan kablolarda, en az, 20 şer 
cm uzunluğunda 2 şer parça kesilir. 

Bu numuneler, olabiliyorsa, kablonun iki ucu ile orta kısmından 
alınmalıdır. Bu olmuyorsa, iki ucundan; bu da olmuyorsa yalnız bir 
ucundan alınabilir. 

Yalıtkan koruyucu kılıfın üzerindeki sargı ve örgü, varsa, çıkarılır. 
Aynı yerden kesilen deney numuneleri aynı harflerle gösterilerek 

ve kesiliş sırasına göre aşağıda gösterildiği gibi, işaretlenir. 
— Dış çapı 12, 5 mm ve daha küçük olan kablolarda deney numu

neleri 
a1 a2 a3 a4 
b1 b2 b23, b4 
c1 c2 c3 c4 

işaretlerini alırlar. 
Bu numunelerden, 
1 ve 3 sayılı olanlar. Madde 1. 4. 1. 10. 2 ye göre, kesitin hesaplanma

sında ve Madde 1. 4. 1. 11. 11 de açıklanan çekme deneyinde; 

— 6 — 



2 ve 4 sayılı olanlar, Madde 1. 4. 9. 2. 1 de belirtilen atmosfer basınçlı 
hava içinde hızlı eskitme deneyi ile bunu izleyen ve Madde 1. 4. 1. 11. 12 de 
açıklanan çekme deneyinde, 
yararlanılacak deney parçalarının hazırlanmasında kullanılır. 

— Dış çapı 12, 5 mm den büyük olan kablolarda deney numuneleri 
"t "* 
b, h, 

olarak işaretlenirler. 
Bu numunelerden, 
1 sayılı olanlar. Madde 1. 4. 1. 10. 2 ye göre, kesit hesabında ve Madde 

1. 4. 1. 11. 11 de açıklanan çekme deneyinde, 
2 sayılı olanlar Madde 1. 4. 9. 2. 1 e göre, atmosfer basmçlı hava içinde 

hızlı eskitme deneyi ile bunu izleyen ve Madde 1. 4. 1. 11. 12 de açıklanan 
çekme deneyinde, 
yararlanılacak deney parçalarının hazırlanmasında kullanılırlar. 

1. 4. 1. 9 - Termoplastik Koruyucu Küıf Deney Parçalarının Hazırlan
ması 

1. 4. 1. 9. 1 • Boru Biçimli Deney Parçaları 
Boru biçimli deney parçaları Madde 1. 4. 1. 8 de belirtilen ve dış çapı 

12, 5 mm ve daha küçük olan kablolardan alman 12 deney numunesin
den yararlanarak hazırlanır. Bu numunelerin deneylerden geçirilecek 
kılıflarının üstündeki sargı ve örgüler, varsa, çıkarılır ve iletken, Madde 
1. 3. 2. 3. 1 in ikinci bendinde açıklandığı gibi, koruyucu kılıftan ayrılır. Bu 
işlem sırasında koruyucu kılıfın zedelenmemesine dikkat edilmeUdir. 

1. 4. 1. 9. 2 - Şerit Biçimli Deney Parçalan 
Şerit biçimli deney parçalarının hazırlanmasında Madde 1. 4. 1. 8 de 

belirtilen ve dış çapı 12, 5 mm den büyük olan kablolardan alman 6 de
ney numunesinden yararlanılır. 

Deney parçalan, üst yüzeyi düzgün olan koruyucu kılıflarda, kılıf 
ekseni doğrultusunda; 
bir koruyucu kılıflı çok damarlı kablolarm koruyucu kılıfları ile ik i 
koruyucu kılıflı kablolarm iç koruyucu kılıflarında olduğu gibi, üst yü
zeyi düzgün olmayan koruyucu kılıflarda damarların burulma yönünde ' 
Madde 1. 4. 1. 7. 2 de de açıklandığı gibi zımbalanarak çıkanhr. 

Zımbalanarak elde edilen deney parçalarının biçimleri ve boyutları 
Şekil - 5 ve Şekil - 6 da gösterilmiştir. Gereken hallerde, düz ve para 
lel yüzeyler elde etmek için, deney parçalan Madde 1. 4. 1. 1. de sözü ge
çen zımpara tekerleri ile taşlanırlar. Ancak, bu taşlama sırasında de
ney parçalarının aşın derecede ısınması önlenmelidir. Soğutmak için su 
veya herhangi bir soğutma maddesi kullamlmamahdır. 

1. 4. 1. 10 - Deney Parçalan Kesitinin Hesabı 
1. 4. 1. 10. 1 - Yalıtkan Kılıf Deney Parçalan Kesitlerinin Hesaplanması 
— Boru biçimli deney parçalarının kesitlerinin hesaplanması: 
Yalıtkan kılıftan kesümiş ve hazırlanmış olan deney parçalarının 

kesitleri aşağıda açıklanan üç metottan birisi ile hesaplanabilir. 
Birinci Metot 
Deney parçasmm et kalınlığı, iç çapı veya dış çapı ölçülür ve ke

sit aşağıdaki formüllere göre hesaplanır: 
İç çap ölçüldüğüne göre; 

Q = TC (d + i) i , 
Dış çap ölçüldüğüne göre; 

Q = ti (D — i) i 
Burada; 
Q = Deney parçasmm kesiti mm 2, 
d = Deney parçasmm en büyük iç çapı (tellerin burulması yüzün

den yalıtkan kılıfın iç kısmında meydana gelen yivlerin en 
dip noktaları arasında ölçülen değer) mm, 

i = Deney parçasının, Madde 1. 3. 2. 3 e göre ölçülen ve hesaplanan 
ortalama et kalınlığı mm, 
(Bulunan değer yuvarlatılmaz. ) 

D = Deney parçasının, Madde 1. 3. 1. 2 ye göre ölçülen, dış çapı mm. 
NOT — Bu metotlar FİV kabloları ile (bitişik) yassı kablolara uy-

lanmaz. 

İkinci Metot 
Deney parçasmm hacmi ve uzunluğu ölçülür ve kesit aşağıdaki 

Eormülle hesaplanır. 
V 

Q = 
h 

Burada: 
Q = Deney parçasının kesiti cm 2, 
V = Deney parçasmm hacmi cm 3, 
L = Deney parçasmm uzunluğu cm; 
Bu metotla kesitin hesaplanması için, genellikle 10 cm uzunlu

ğunda, yalıtkan maddenin nevine göre, Madde 1. 4. 1. 3 veya 1. 4. 1. 7 ye uyu
larak hazırlanmış olan bir deney parçası alınır. V hacminin bulunabil

mesi için bu deney parçası Madde 1. 4. 1. 1 de sözü geçen ve içersinde sı
caklığı (23 + 2)° olan, etanol bulunan bir ölçme büretinin içerisine 
atılır. Okunan hacım artışı V hacim değerini verir. 

Herhangi bir hava sıkışmasını önlemek için deney parçası yanla-
bilir. 

Üçüncü Metot 
Deney parçasmm ağırlığı, uzunluğu ve özgül ağırlığı ölçülür ve ke

sit aşağıdaki formülle hesaplanır: 
100 m Q = _ _ 

Burada; 
Q = Deney parçasmm kesiti mm 2; 

ZXZX

m = Deney parçasmm kütlesi g; 
5 = Deney parçasmm yapıldığı maddenin özgül kültesi g/cm3; 

L = Deney parçasının uzunluğu cm 
Bu metotla kesitin bulunabilmesi için, yalıtkan kılıf maddesinin 

nevine göre, Madde 1. 4. 1. 3 veya 1. 4. 1. 7 ye uyularak, hazırlanmış olan, 
yaklaşık olarak, 10 cm uzunluğundaki deney parçasmm L uzunluğu ve 
0, 01 g ağırlıkla W ağırlığı ölçülür. 

W ağırlığı 0, 1 g dan daha küçük olmamalıdır; bu takdirde daha 
uzun bir deney parçası kullanılmalıdır. 

S özgül kütlesi, aym yalıtkan kılıftan kesüerek hazırlanacak 
bir deney parçasmdan yararlanarak, Madde 1. 4. 3 e göre bulunur. 

NOT — Yalıtkan kılıf kesitinin bulunması için yukanda açıklanan 
her üç metot kullanılabilirse de üçüncü metot, anlaşmazlık halinde, kı
yaslama metodu olarak uygulanmalıdır. 

— Şerit biçimli deney parçalarının kesitlerinin hesaplanması. 
Şerit biçimli deney parçalarının kesitleri, deney parçasmm eni ve 

kalınlığı ölçülerek aşağıdaki formülle hesaplanır: 
Q — b x i 

Burada: 
Q — Deney parçasmm kesiti cm 2; 
b = Deney parçasmm eni cm; 
i = Deney parçasmm en küçük et kalınlığı değeri cm; 

Deney parçasının et kalınlığı, Madde 1. 4. 1. 11. 1 de açıklanan, üd 
ölçme çizgisi arasmda kalan kısımda ve Madde 1. 3. 2. 1 de sözü geçen 
düz ölçme yüzeyli komparatörle ölçülür. Ölçme, deney parçasmm üç 
ayrı yerinde yapılır ve kalınlık olarak en küçük değer alınır. Ölçme ba
sıncı 7 N/cm 2 den daha büyük olmamalıdır. 

1. 4. 1. 10. 2 - Koruyucu Küıf Deney Parçaları Kesitlerinin Hesaplan
ması 

— Boru biçimli koruyucu küıf deney parçalan kesitlerinin hesap
lanması: 

Boru biçimli koruyucu kılıf deney parçasmm kesiti Madde 1. 4. 1. 10. 1 
de açıklanan ikinci ve üçüncü metotlarla hesaplanır. 

Ayrıca, çok damarlı koblolarda ortak kılıfın veya iç küıfm kesiti 
aşağıdaki formülle de hesaplanabiUr: 

R 
Q = (D 2 — ad2) — cd 2 

i 
Burada; 
Q = Kılıfın kesiti mm 2; 
D = Kılıfın dış çapı mm; 
d = Damar dış çapı mm; 
a = Damar sayısı; 
c = Burma dolayısı ile meydana gelen boşlukları hesaba katan 

katsayıdır. 
c katsayının değerleri aşağıda verilmiştir: 
2 damarlı kablolar için c = 0 
3 damarlı kablolar için c = 0, 040 
4 damarlı kablolar için c = 0, 215 
5 damarlı kablolar için c = 0, 542 
Çaplar, Madde 1. 3. 1. 1 de sözü geçen, sürgülü kompasla ölçülür. Aym 

kesit çevresinde birbirine dik ik i doğrultuda yapılan ik i ölçmede bulu
nan değerlerin ortalaması çap değeri olarak alınır. 

— Şerit biçimli koruyucu kılıf deney parçalarının kesitleri Madde 
1. 4. 1. 10. 1 de açıklandığı gibi bulunur. 

1. 4. 1. 11 - Çekme Deneyinin Yapüışı 
Çekme dayanımı ve uzamanın bulunması için uygulanacak çekme 

deneyi, eskitilmemiş ve eskitilmiş deney parçalan ile yapılır. 
— Çekme deneyi, 5 ve daha az damarlı kablolarda, kablonun her 

damarına uygulanır. 
Bitişik kablolarda damarlar birbirinden ayrılmaz. 
Damar sayısı 5 den fazla olan kablolarda deney ayrı renkli her

hangi 5 damara uygulanır. 
— Yalıtkan kılıfların çekme deneyi, kesiti 25 mm 2 ve daha küçük 

olan kablolarda boru biçimü deney parçaları ile; 



Kesiti 25 mm 2 den büyük olan kablolarda şerit bicinüi deney par
çaları Ue yapılır. 

— Koruyucu kılıfların çekme deneyi, dış çapı 12, 5 mm ve daha 
küçük olan kablolarda veya kopma yükünün 650 N den küçük olması 
halinde boru biçimli deney parçaları ile; 

Dış çapı 12, 5 mm den büyük olan kablolarda veya kopma yükünün 
650 N ve daha büyük olması halinde, şerit biçimli deney parçaları ile 
yapüır. 

— Çift koruyucu kılrflı kablolarda her kılıftan ayn deney parçası 
hazırlanır ve ayrı ayn çekme deneyinden geçirilir. 

— Çekme deneyi şerit biçimli deney parçaları Ue yapılacaksa, ön
celikle Şekil - 6 ya göre hazırlanmış deney parçaları kullanılmalıdır. 

— Şüphelenilen hallerde, olabiliyorsa, deney şerit biçimli deney 
parçaları ile tekrarlanır ve bu değerlendirmeye öncelik tanınır. 

— Şerit biçimli deney parçalarının kalınlığı, paralel yüzeyler elde 
etmek için taşlanması sırasmda 0, 8 mm den aşağı düşüyorsa, çekme 
deneyi boru biçimli deney parçalan ile yapılır. 

— Çekme deneyinde deney parçasının çenelere sıkıştırıldığı yerden 
kopması halinde, deney geçerli sayılmaz. 

— Çekme deneyi, olabiliyorsa, 20 + 2'C çevre sıcaklığında yapü-
m alıdır. 

Deneyler bu çevre sıcaklığından farklı sıcaklıkta yapılmış ve TS 35 
de verilen ilgili «değişme» sınırları aşılmış ise deney, eskitmeden sonra 
yapılan çekme deneyinin yapıldığı aynı çevre sıcaklığında tekrarlanır. 
Böylece bulunan değerler kesin değerler olarak kabul edüir. 

1. 4. 1. 11. 1 - Eskitilmemiş Lastik Yalıtkan Kılıf Deney Parçalarının 
Çekme Deneyi 

Madde 1. 4. 1. 2 ye göre alınmış olan 2 ve 5 sayüı deney numunele
rinden (anma kesiti 25 mm 2 den büyük olan kablolarda yalnız 2 sayılı 
numuneden) Madde 1. 4. 1. 3 e göre deney parçaları hazırlanır ve Madde 
1. 4. 1. 10. 1 de açıklanan metotlardan birisi ile kesit hesaplanır. 

Deney parçalan, çekme deneyinin yapılacağı çevre sıcaklığında en 
az, 1 saat bekletilir. Bu çevre sıcakhğı, sağlanabiliyorsa, 20 ± 2°C olma
lıdır. 

Bundan hemen sonra, deney parçasının üzerine, ortasma göre simet
rik ve birbirinden, boru biçimli ve Şekü - 6 ya göre hazırlanmış şerit bi
çimli deney parçalarında, 20 mm; Şekil - 5 e göre hazırlanmış olan deney 
parçalarında 10 mm aralıklı enine ik i ölçme çizgisi çizilir. 

Deney parçası çekme makinesine bağlanır ve çeneler birbirinden 
20 - 50cm/dakikalık bir hızla uzaklaşacak biçimde çekilir. 

Bu çekme hızı, iki ölçme çizgisi arasındaki kısım dakikada % 500 
uzayacak biçimde ayarlanmalıdır. Bunu sağlamak için, çekme hızı, çene
ler arasmdaki açıklığa uygun olarak ayarlanır. Çizelge - 3 de bu değer
ler karşılıklı olarak gösterilmiştir. 

Ölçme sırasmda, iki ölçme çizgisi arasındaki uzaklık sürekli olarak 
izlenir; kopma anındaki değeri tespit edilir ve kopma yükü de N (New
ton) olarak okunur. Tespit edilen bu değerden çekme dayanımı ve uzama 
Madde 1. 4. 1. 13. 1, Madde 1. 4. 1. 13. 2 ve Madde 1. 4. 1. 13. 3 e göre hesaplanır. 

Böylece hesaplanan ortalama çekme dayanımı ve uzama değerleri 
TS 35 de verilen ilgüi değerlere uygun olmalıdır. 

ÇİZELGE — 3 Çeneler Arasmdaki Açıklığa Göre Çekme Hızı 

Çeneler Arasındaki 
Tüm Açıklık Çekme Hızı 

Deney Parçasının Biçimi ve Boyutu mm cm/dak 

Şekil-5 e göre hazırlanmış şerit bi
çimli deney parçası 34 20 
Şekil - 6 ya göre hazırlanmış, şerit 
biçimli deney parçası 50 30 
Boru biçimli deney parçası, deney 
kendi kendine sıkışan çenelerle yapı
lacağına göre _ 50 30 
Boru biçimli deney parçası kendi 
kendine sıkışmayan çenelerle yapüa-
cağına göre. 85 50 

1. 4. 1. 11. 2 - Atmosfer Basınçlı Hava İçinde Hızlı Eskitilmiş Lastik 
Yalıtkan Kılıf, Dengy Parçalarının Çekme Deneyi 

Madde 1. 4. 9. 2. 1 de açıklandığı gibi, atmosfer basınçlı hava içinde 
hızlı eskitilmiş olan 1 ve 4 sayılı numuneler (anma kesiti 25 mm 2 den 
büyük olan kablolarda yalnız l sayılı numune) eskitme dolabından çıka-
nlıp, üzerlerine doğrudan doğruya ışık düşmeyecek biçimde, en az 16 
saat çevre sıcaklığında bırakıldıktan sonra Madde 1. 4. 1. 3 e göre deney 
parçalan hazırlanır ve Madde 1. 4. 1. 10. 1 de açıklanan metotlardan birisi 
ile kesit hesaplanır. Bundan sonra deney parçaları Madde 1. 4. 1. 11. 1 de 
anlatıldığı gibi çekme deneyinden geçirilir. 

Deney sonunda çekme dayanımı ve uzama için bulunan ortalama 
değerler Ue değişme değerleri TS 35 de verilen ilgili değerlere uygun 
olmalıdır. 

— Çekme deneyi 20 + 2°C çevre sıcaklığında yapılmamış ve TS 

35 de değeri belirtilmiş olan «değişme» sının aşılmış ise, deney bu eskit
meden sonra yapılan çekme deneyinin yapüdığı aynı çevre sıcaklığında 
tekrarlanır. 

Bulunan değerler TS 35 de verilen değerlere uygun olmalıdır. 
1. 4. 1. 11. 3 - Oksijen İçinde 4 Gün Hızlı Eskitilmiş Lastik Yalıtkan 

Kılıf Deney Parçalarının Çekme Deneyi 
Atmosfer basınçlı hava içerisinde eskitilmiş ve Madde 1. 4. 1. 11. 2 de 

açıklanan çekme deneyinden geçirilmiş olan lastik yalıtkan kılıflar için 
bulunan çekme dayanımı, uzama ve değişme değerlerine göre, TS 35 de 
öngörülmüşse; oksijen tüpü içinde, Madde 1. 4. 9. 2. 2 de anlatıldığı gibi, 
4 gün hızlı eskitilmiş bulunan 3 ve 6 sayüı (25 mm 2 ve daha küçük ke
sitli kablolarda yalnız 3 sayılı) deney numuneleri tüpten çıkartıldıktan 
sonra üzerlerine doğrudan doğruya ışık düşmeyecek biçimde en az 16 
saat çevre sıcaklığında bekletilir. Bundan sonra bu numunelerden Mad
de 1. 4. 1. 3 e göre deney parçaları hazırlanır ve Madde 1. 4. 110. 1 de açık
lanan metotlardan birisi ile kesit bulunduktan sonra deney parçalan, 
Madde 1. 4. 1. 11. 1 de açıklandığı gibi çekme deneyinden geçirilir. 

Çekme deneyi sonunda bulunan çekme dayanımı ve uzama ortala
ma değerleri ile değişme değerleri TS 35 de verilen ilgili değerlere uy
gun olmalıdır. 

1. 4. 1. 11. 4 - Oksijen İçinde 7 Gün Hızlı Eskitilmiş (yaşlandınlmış) 
Lastik Yalıtkan Kılıf Deney Parçalarının Çekme Deneyi 

Atmosfer basınçlı hava içinde hızlı eskitilmiş ve Madde 1. 4. 1. 11. 2 de 
açıklandığı gibi, çekme deneyinden geçirilmiş olan lastik yalıtkan kılıf
lar için, bulunan çekme dayanımı, uzama ve değişme değerlerine göre, 
TS 35 de öngörülmüşse, 3 ve 6 sayüı (25 mm 2 ve daha küçük kesitlerde 
yalınız 3 sayılı) deney numuneleri, Madde 1. 4. 9. 2. 2 de olduğu gibi oksijen 
içerisinde 7 gün eskitildikten sonra oksijen tüpünden çıkarılır ve üzer
lerine doğrudan doğruya ışık düşmeyecek biçimde, çevre sıcaklığında en 
az 16 saat bekletilir. 

Bundan sonra bu deney numunelerinden, Madde 1. 4. 1. 3 e göre, 
deney parçalan hazırlanır ve Madde 14. 1. 10. 1 de açıklanan metotlardan 
birisi ile kesit bulunduktan sonra, deney parçaları Madde 1. 4. 1. 11. 1 de 
beürtildiği gibi, çekme deneyinden geçirilir. 

Çekme deneyi sonucunda bulunan çekme dayanımı ve uzama orta
lama değerleri TS 35 de lastik - yalıtkan küıflar için verilen Ugüi değer
lerden küçük, değişme değerleri de TS 35 de belirtilen ilgili «değişme» 
değerlerinden büyük olmamalıdır. 

1. 4. 1. 11. 5 - Yüksek Basınçlı, Hava İçinde Hızlı Eskitilmiş Lastik 
Yalıtkan Kılıfların Çekme Deneyi 

Yüksek basmçlı hava içinde Madde 1. 4. 9. 2. 3 e göre 40 saat hızlı 
eskitilmiş 0 ve 7 sayüı (25 mm 2 ve daha küçük kesitli kablolarda yalnız 
0 sayılı) deney numuneleri tüpten çıkarıldıktan sonra, üzerlerine doğru
dan doğruya ışık düşmeyecek biçimde en az 16 saat çevre sıcaklığında 
bırakılır. Bundan sonra bu deney numunelerinden Madde 1. 4. 1. 3 e göre 
deney parçaları hazırlanır ve Madde 1. 4. 1. 10. 1 de açıklanan metotlardan 
birisi Ue kesit bulunduktan sonra deney parçalan Madde 1. 4. 1. 11. 1 de 
açıklandığı gibi çekme deneyinden geçirilir. 

Çekme deneyi sonucunda bulunan çekme dayanımı ve uzama orta
lama değerleri Ue değişme 

ÇİZELGE —i 4 Lj Lastiğinden YapUmış Yalıtkan Küıflann Sırası 
ile Geçirilecekleri Çekme Deneyleri 

1. Deney: 
Eskitilmemiş 2 veya 2 ve 5 sayılı deney parçalan, Madde 1. 4. 1. 10'a 

göre kesitleri hesaplandıktan sonra, Madde 1. 4. 1. 11. 1 e göre çekme de
neyinden geçirilir. 

Bu deney sonunda: 
Çekme dayanımı a ^ 500 N/cm 2 

Uzama e ^ % 250 
olmalıdır. 

Aynca: 
2. Deney: 
Atmosfer basmçlı hava içinde hızlı eskitilmiş 1 ve 4 sayılı deney 

parçaları Madde 1. 4. 1. 11. 2 ye göre çekme deneyinden geçirilirler. 
Bu deney sonunda: 

Çekme dayanımı a ~ş>. 500 N/cm 2 

Uzama £ ^ % 250 
Çekme dayanımı 
için değişme ta ^ 0/i> 25 
Uzama için değişme f £ <C % 25 olmalıdır. 

Bu durumda: 
3 ve 6 sayılı deney parçaları oksijen içinde 4 gün eskitildikten 

sonra, Madde 1. 4. 1. 11. 3 e göre çekme deneyinden geçirilirler. 
Bu deney sonunda: 

Çekme dayanımı o- J> 500 N/cm2 
Uzama E ̂  0 / 0 250 
Çekme dayanımı 
için değişme f o- ^ % 40 
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f e <C % 30 olri. alıdır. 
< 500 N/cm 2 

o- ^ 420 N/cm 2 

E % 250 

% 40 
% 40 

Uzama için değişme 
veya 
Çekme dayanımı 
Uzama 
Çekme dayanımı 
için değişme 
Uzama için değişme 
olmalıdır. 3u durumda: 

3 ve 6 sayılı deney parçaları, oksijen içinde 7 gün eskitildikten 
sonra Madde 1. 4. 1. 11. 4 e göre çekme deneyinden geçirilirler. Bu deney 
Sonunda: 

Çekme dayanımı „ ; > 420 N/cm 2 

Uzama e ^ % 250 
Çekme dayanımı 
için değişme f̂  <; % 30 
Uzama için değişme f e ^ % 40 olmalıdır 

NOT: Bu çizelgedeki değerler, şemayı açıklamak için TS 35/1972 
ye göre alınmış değerlerdir. 

Çizelge - 4 de doğal kauçuklu Lj lastiğinden yapılmış bir yalıtkan 
kılıfa uygulanacak deneyler anlayışı kolaylaştırmak üzere, sırası ile gös
terilmiştir. 

1. 4. 1. 11. 6 - Eskitilmemiş Lastik Koruyucu Kılıf Deney Parçalarının 
Çekme Deneyi 

Madde 1. 4. 1. 4 e göre alınmış olan 1 ve 3 sayılı deney numuneleri 
(dış çapı 12 mm den büyük olan kablolarda yalnız 1 sayılı numune) 
Madde 1. 4. 1. 5 e göre hazırlandıktan soma çekme deneyinin yapılacağı 
çevre sıcaklığında en az 1 saat bekletilir. Bu çevre sıcaklığı, olabiüyorsa, 
20 + 2"C olmalıdır. 

Deney parçaları, kesitleri Madde 1. 4. 1. 10J2 ye göre hesaplandıktan 
sonra, Madde 1. 4. 1. 11. 1 de açıklandığı gibi, çekme deneyinden geçırıür. 
Deney sonunda bulunan çekme dayanımı ve uzama ortalama değerleri, 
TS 35 de verilen ilgili değerlerden küçük olmamalıdır. 

1. 4. 1. 11. 7 - Atmosfer Basınçlı Hava İçinde Hızlı Eksiltilmiş Lastik 
Koruyucu Kılıf Deney Parçalarının Çekme Deneyi 

Madde 1. 4. 9. 2. 1 de açıklandığı gibi, atmosfer basınçlı hava içinde 
hızlı eskitilmiş olan 2 ve 4 sayıü deney numuneleri (dış çapı lö mm den 
büyük olan kablolarda yalnız 2 sayılı numune) eskitme dolabından çı
karılıp üzerlerine doğrudan doğruya ışık düşmeyecek biçimde, en az 16 
saat çevre sıcaklığında bırakıldıktan sonra, bunlardan Madde 1. 4. 1. 4 e 
göre deney parçaları hazırlanır ve Madde 1. 4, 1, 10. 2 de açıklanan metot
lardan birisi ile kesitler hesaplanır. Bundan sonra, Deney parçaları, 
Maddel. 4. 1. 11. 1 de açıklandığı gibi, çekme deneyinden geçirilirler. 

Deney sonunda bulunan çekme dayanımı ve uzama ortalama değer 
leri ile değişme değerleri TS 35 de verilen ilgiü değerlere uygun olma-
üdır. 

1. 4. 1J11. <8 - Oksijen İçinde 7 Gün Hızlı Eskitilmiş Lastik Koruyucu 
Kılıfların Çekme Deneyi 

Atmosfer basınçlı hava içinde hızlı eskitilmiş ve Madde 1. 4Jİ. 11. 7 
de açıklandığı gibi çekme deneyinden geçirilmiş olan lastik koruyucu 
kılıflar için bulunan çekme dayanımı, uzama ve değişme değerlerine 
göre, TS 315 de öngörülmüşse, 3 ve 6 sayılı (12 mm 2 den büyük olan ke
sitlerde 3 sayılı) deney numuneleri, Madde 1. 4. 9. 2. 2 de anlatıldığı gibi, 
oksijen içerisinde 7 gün eskitildikten sonra, oksijen tüpünden çıkarılır 
ve üzerlerine doğrudan doğruya ışık düşmeyecek biçimde, çevre sıcaklı
ğından en az 16 saat bekletilir. 

Bundan sonra, bu deney numunelerinden Madde 1. 4. 1. 5 e göre de
ney parçaları hazırlanır ve Madde 1. 4. 1. 10J2 de açıklanan metotlardan 
birisi ile kesitleri bulunduktan sonra bu deney parçaları Madde 1. 4. 1. 11. 1 
de belirtildiği gibi, çekme deneyinden geçirilir. 

Çekme deneyi sonunda bulunan çekme dayanımı, uzama ve değiş
me değerleri TS 35 de lastik koruyucu kılıflar için verilen değerlere uy
gun olmalıdır. 

1. 4. 1. 11. 9 - Eskitilmemiş Termoplastik Yalıtkan Kılıf Deney Parça
larının Çekme Deneyi 

Madde 1. 4. 1. 6 ya göre alınmış olan 1 ve 3 sayılı deney numuneleri, 
Madde 1. 4. 1. 7 ye göre hazırlandıktan ve çekme deneyinin yapılacağı çev
re sıcaklığında en az 10 saat bırakıldıktan sonra, deneye 5 dakika içeri
sinde başlanır. 

Deney, 20 + 1°C sıcaklıkta ve Madde 1. 4. 1. 11. 1 de açıklandığı gibi, 
yapılır. Ancak, çekme makinesinin çeneleri arasındaki serbest uzaklık 
yaklaşık olarak 50 mm ve çenelerin birbirinden uzaklaşma hızı 25 - 35 
cm/dak olmalıdır. Deney sonunda Madde 1. 4. 1. 13 e göre hesaplanan çek
me dayanımı ve uzama ortalama değerleri TS 35 de verilen ilgili değer
lerden daha küçük olmamalıdır. 

1. 4. 1. 11. 10 - Atmosfer Basınçlı Hava İçinde Hızlı Eskitilmiş Ter
moplastik Yalıtkan Kılıf Deney. Parçalarının Çekme Deneyi 

Madde 1. 4. 1. « ya göre alınmış olan 2 ve 4 sayılı deney numuneleri. 

Madde 1. 4. 9. 2. 1 e göre atmosfer basınçlı hava içinde hızlı eskitüdikten 
sonra eskitme dolabından çıkarılır ve üzerlerine doğrudan doğruya ışık 
düşmeyecek biçimde en az 16 saat çevre sıcaklığında bırakıldıktan sonra 
bunlardan Madde 1. 4. 1. 7 ye göre deney parçalan hazırlanır ve Mad
de 1. 4. 1. 10. 1 de açıklanan metotlardan birisi Ue bunların kesitleri he
saplanır. Bundan sonra deney parçaları Madde 1. 4. 1. 11. 4 de açıklan
dığı gibi, çekme deneyinden geçirilirler. 

Deney sonunda, çekme dayanımı ve uzama için bulunan değerler 
ile değişine değerleri TS 35 de verilen değerlere uygun olmalıdır. 

1. 4. 1. 11. 11 - Eskitilmemiş Termoplastik Koruyucu Kılıf Deney Par
çalarının Çekme Deneyi 

Madde 1. 4. 1. 8 e göre alınmış olan I ve 3 saydı deney numune
lerinden (dış çapı 12 mm den büyük olan kablolarda yalnız 1 sayılı 
numuneden) Madde 1. 4. 1. 9 a göre deney parçaları hazırlanır ve Mad
de 1. 4. 1. 10. 2 de açıklanan metotlardan birisine göre kesitleri hesap
lanır. 

Deney parçaları, çevre sıcaklığında en az 10 saat bırakıldıktan 
sonra, deneye 5 dakika içerisinde başlanır. 

Deney 20 + l°C çevre sıcaklığında ve Madde 1. 4. 1. 11. 1 de açık
landığı gibi, yapüır. Ancak, çekme makinesinin çeneleri arasındaki 
serbest uzaklık yaklaşık olarak 50 mm ve çenelerin birbirinden uzak
laşma hızı 25 - 35 cm/dak olmalıdır. 

Deney sonunda, Madde 1. 4. İJİ2 ye göre hesaplanan çekme daya
nımı ve uzama değerleri TS 35 de verilen ilgili değerlerden küçük ol
mamalıdır. 

1. 4. 1. 1/1. 12 - Atmosfer Basmçlı Hava İçinde Hızlı Eskitilmiş Ter
moplastik Koruyucu Kılıf Deney Parçalarının Çekme Deneyi 

Madde 1. 4. 1. 8 e göre alınmış ve Madde 1. 4. 9, 2. 1 de açıklandığı 
gibi hava içinde hızlı eskitümiş olan 2 ve 4 sayılı deney numuneleri 
(dış çapı 12 mm den büyük olan kablolardan yalnız 2 sayılı numu
ne) eskitme dolabından çıkarılır ve üzerine doğrudan doğruya ışık 
düşmeyecek biçimde en az 16 saat çevre sıcaklığında bekletilirler. 
Bundan sonra bunlardan Madde 1. 4. L9 a göre deney parçaları hazır
lanır ve Madde 1. 4. 1. 10. 2 de açıklanan metotlardan birisi ile bunların 
kesitleri hesaplanır. Bundan sonra, deney parçaları, Madde 1. 4. 1. 11, 1 de 
açıklandığı gibi, çekme deneyinden geçirilir. 

Deney sonunda, çekme dayanımı ve uzama için bulunan değerler 
Ue değişme değerleri TS 35 de verilen değerlere uygun olmalıdır. 

1. 4. 1. 12 - ÇekmeL_Dayanımı ve Uzamanın Hesaplanması 
1. 4. 1. 12. 1 - Çekme Dayammınm Hesaplanması 
Madde 1. 4. 1. 11. 1 de belirtildiği gibi, çekme deneyinde deney par

çasının kopması anında kopma yükü okunur ve çekme dayanımı a 
aşağıdaki formülle hesaplanır. 

P 
r; = N/cm 2 

Q 
Burada: 
o- = Çekme dayanımı N/cm 2 

P = Kopma yükü (N), 
Q = Deney parçasının kesiti (cm2) dir. 
1. 4. 1. 12. 2 - Uzamanın Hesabı 
Çekme deneyinde, deney parçasının kopması anında, deney parçası 

üzerindeki iki ölçme çizgisi arasındaki uzaklık tespit edilir ve uzama 
L, — L , 

. 100 (yüzde olarak) 

Burada; 
s = Uzama yüzde olarak 
Lj = Deney parçasının kopması anında ik i ölçme çizgisi arasın

daki uzaklık, mm 
L 2 = Deneyden önce, iki ölçme çizgisi arasındaki uzaklık mm dir. 
1. 4. 1. 12. 3 - Ortalama Değer 
Deney parçalan üzerinde yapılan her tür deneyde elde edilen de

ğerlerin ortalaması, o tür deney için sonuç değer olarak alınır. 
1. 4. 1. 12. 4 - Değişmenin Hesabı 
— Çekme dayanımı değişmesi 

ffo — ce 

fg- = . 100 (yüzde olarak) 
<T0 

formülü ile hesaplanır. Burada; 
fo- = Çekme dayanımı değişmesi, yüzde olarak, 
v0 = Eskitilmemiş deney parçasının çekme dayanımı ortalama de

ğeri N/cm 2 

(7e = Eskitilmiş deney parçasının çekme dayanımı ortalama de
ğeri N/cm 2 dir. 

Uzama Değişmesi 
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So — U 
ît = • 100 (yüzde olarak) 

£o 
formülü ile hesaplanır. Burada; 

fg = Uzama değişmesi, yüzde olarak, 
e0 = Eskitilmemiş deney parçasının uzama ortalama değeri, yüzde 

olarak, 
^ = Eskitilmiş deney parçasının uzama ortalama değeri, yüzde 

olarak. 
dir. 

1. 4. 2 - Bükme Deneyi 

1. 4. 2. 1 - Deney Düzeni 
— Dış çapları Çizelge - 5 de gösterilen düzgün yüzeyli, silindir bi

çimli metal çubuklar. 
— Sarma düzeni 
— Şekil - 7 ve Şekil > 8 de görülen deney düzenleri. 
Bu düzende bir A arabacığı ile, denenecek kablo çapına göre de-

ğiştirilöbilen ve eksenleri etrafında serbestçe dönebilen M, , Mj maka
raları bulunur. Makaraların eksenleri arasındaki uzaklık, denenecek en 
büyük kesitli kablonun çapına göre seçilir. A arabacığının 1 m lik bir 
kesimde sağa ve sola, yaklaşık olarak, 0, 33 m/s lik değişmeyen bir hız
la gidip gelmesi bir işletme düzeni ile sağlanır. 

— Çizelge - 6 ve Çizelge - 7 de gösterilen makaralar ve ağırlıklar. 
1. 4. 2 J2 - Birinci Metot 
Çizelge - 11 e göre alınan ve deneyden geçirilecek olan kablo nu

munelerinin her birisinin bir ucundan, 5 er m uzunluğunda birer de
ney parçası kesilir. Her deney parçası ile, kablo dış çapına uygun ola
rak Çizelge - 5 e göre seçilecek, bir çulbuk üzerine bir sarma düzenin
den yararlanarak, 5 sarım yapılır. 

Sarma işleminde kabloya 1 mm 2 başına 10 N lik bir kuvvet uy
gulanmalıdır. 

Sarma hızı; 
— Dış çapı S mm ve daha küçük Olan kablolarda, yaklaşık ola 

rak, saniyede 1 sarım; 
— Dış çapı 15 mm ve daha küçük olan kalblolarda, yaklaşık ola 

rak, saniyede 1/3 sarım; 
— Dış çapı 15 mm den büyük olan kablolarda, yaklaşık olarak, 

saniyede 1/10 sarım olmalıdır. 
Deney sonunda yalıtkan kılıf veya koruyucu kılıflarda, çıplak 

gözle görülebilecek, hiçbir çatlama veya yırtılma olmamalıdır. 
1. 4. 2. 3 - İkinci Metot 
Deneyden geçirilecek kablodan 5 m uzunluğunda bir deney par 

çası kesilir ve Şekil - 7 de görüldüğü gibi, makaralar arasından geçi
rilerek iki ucuna asılan ağırlıklarla gerilir. Bu durumda iki makara 
arasında kalan kalblo parçası tam yatay doğrultuda olmalıdır. 

Ayrıca, S sıkaçları, kendisinden arabacığın uzaklaştığı ağırlık kab
loyu gerecek biçimde tesbit edilmelidir. 

Deneyde kullanılacak makaraların göbek çaplan ve ağırlıklar Çi
zelge - 6 ve Çizelge - 7 de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE — 5 Metal Çubuk Çaplan 

Kablonun Dış Çapı Metal Çubuk Çaplan 
mm mm 

1 mm ye kadar ( 1 daiıil) 3 
1, 5 » ( 1, 5 » ) 4, 5 
3 » ( 2 » ) 6 
2$ » ( 2, 5 » ) 10 
3 » ( 3 » ) 15 
4 » ( 4 » ) 20 
6 » ( 6 » ) 30 
9 » ( 9 » ) 50 

12 » (12 » ) 75 
15 » (15 » ) 100 
19 » (19 » ) 150 
24 » (24 » ) 200 
29 » (29 » ) 250 
34 » (34 » ) 300 
42 (42 » ) 400 

a) Deneyin Lastik Yalıtkanh Kablolara Uygulanışı 
Bükme düzenine, Madde 1. 4. 2. 3 de açıklandığı biçimde gerilmiş 

olan deney parçasından, değeri Çizelge - 8 de verilen akım geçirilir Bu
nun için, damarlar arasına iki damarlı kablolara 2S0 V luk üç damarlı 
kablolara 380 V luk alternatif gerilim uygulanır. Damar sayısı üçten 
çok olan kabloların diğer damarları nötre bağlanır. Deney süresince 
akım kesilmemelidir. 

ÇİZELGE — 6 Lastik Yalıtkanh Kabloların Bükme Deneyi İçin 
Makara Göbek Dış Çapları ve Ağırlıkları 

Makara Çapı Ağırlık 
Yuvarlak Kablolar mm kg 

Anma kesiti 1 mm 2 ve daha küçük 00 IjO 
Anma kesiti 1, 5 veya 2, 5 mm 2 120 1, 5 
Anma kesiti 4 mm 2 200 2, 0 
ÇİZELGE — 7 Termoplastik Kabloların Bükjne Deneyi İçin Makara 

Göbek Dış Çapları ve Ağırlıklar 
Makara Çapı (*) Ağırlık 

Kablonun Çeşidi mm kg 

— Yassı kablolar: 
Tel çapı 0, 10 mm ye kadar (0, 10 mm dahil) 40 1, 0 
Tel çapı 0, 10 mm den büyük 60 1, 0 

— Yuvarlak kablolar: 
Koruyucu kılıfsız kablolar; 
0, 50 ve 0, 75 mm 2 kesitler için 60 1, 0 
Koruyucu kılıflı kablolar; 
1 mm 2 kesite kadar 80 1, 0 
1, 5 ve 2, 5 mm 2 kesitler için 120 1, 5 

(*) Makaraların oyukları yassı kablolar için köşeli yuvarlak kab
lolar için yarım daire biçimindedir. 

ÇİZELGE - 8 — Lastik Kabloların Bükme Deneyinde Kablodan 
Geçirilecek Akım Değerleri 

Kablonun Anma Kesiti Akım 
mm 1 A 

0, 75 9 
"1, 0 l f 

1, 5 14 
2, 5 20 
4, 0 2-5 

Bu durumda, arabacık 15000 kez sağa ve 15000 kez sola olmak üzere 
30000 kez hareket ettirilir. Bundan sonra kablo, 2000 V luk alternatif 
gerilimle, gerilim deneyinden geçirilir. 

Gerüim deneyinde kabloda hiçbir atlama olmamalıdır. 
b) Deneyin Termaplastik Yalıtkanh Kablolara Uygulanışı 
Şekil - 7 de gösterilen bükme düzenine, Madde 1. 4. 2. 3 de açıklan

dığı gibi ve Çizelge - 7 de boyutları verilen makaralar kullanılarak, ge
rilmiş olan deney parçasmdan 1 A/mm 2 lik bir akım geçirilir. Bunun 
için iki damarlı kablolara 220 voltluk, üç damarlı kablolara 380 votluk 
alternatif gerilim uygulanır. Damar sayısı üçten çok olan kabloların di
ğer damarları nötre bağlanır. 

Deney süresince akım kesilmemelidir. 
Bu durumda, arabacık; 
— Tel çapı 0, 10 mm ve daha küçük tellerden yapılmış yassı kablo

larda 60O00 kez sağa ve 60000 kez sola olmak üzere 120000 kez; 
— Diğer kablolarda 15000 kez sağa ve 15000 kez sola olmak üzere 

30000 kez; hareket etirilir. 
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Bondan sonra kablo, 2000 voltluk alternatif gerilimle, gerilim dene
yinden geçirilir. 

Gerilim deneyinde kabloda hiçbir atlama olmamalıdır. 
1. 4. 2. 4 Üçüncü Metot 
Deneyden geçirilecek kablodan kesilen, yaklaşık olarak, 0, 5 m uzun

luğundaki deney parçası, Şekil - 8 de görüldüğü gibi, bir ucundan tebit 
edilir ve diğer ucuna 0, 5 kg lık bir ağırlık asılır. 

Ölçüler mm. dir 

Deney parçasını 
tespit düzeni 

— I Kablolar için hükme defteyi düzeni. ÞEKÝL

Kablodan 0, 1 A lık bir akım geçirilir ve bu durumda kablo eksenin
den geçen düzleme dik ve 90' diğer yana olmak üzere 180* bükülür. 
Bükme, dakikada, yaklaşık olarak, 60 kez olmak üzere, 60000 kez tekrar
lanır. Bir «bükme» den 180* lik bükme anlaşılır. 

Bu deneyde, deney süresince, akım kesilmemelidir. 
Yukarıdaki bükme deneyinden hemen sonra deney parçası uçları 

dışarıda kalacak şekilde 20 ± 5'C sıcaklıkta, su banyosuna konulur ve 
iletkenleri ile su arasına 1500 V luk alternatif bir gerilim 15 dakika uy
gulanır. Bu deneyde kablo da hiçbir atlama olmamalıdır. 

1. 4. 3 - Özgül Kütle Deneyi 
1. 4. 3. 1 - Cihaz ve Reaktifler 
— Cam ilimdir; 
— 1/10 ml bölüntülü büret; 
— Metilalkol, analiz için; 
— Damıtık mı; 
— Termostat. 
1. 4. 3. 2 - Deney Metodu 
a) Deney Çüzeltisinin Hazırlanması 
30 ± 2*C sıcaklığındaki 46, 3 ml metilalkole 50, 0 ml damıtık su ka 

tılır ve yeter büyüklükte bir cam silindir içerisinde iyice çalkalanır. Böy-
lece sağlanan karışımın özgül kütlesi 0, 930 ± 0, 0005 g/cm3 dür. 

b) Deneyin Yapılışı 
a) ya göre hazırlanmış olan karışımdan 50 ml, 100 ml lik bir cam 

silindire aktarılır. İçerisinde karışım çözelti bulunan bu cam silindir, sı
caklığı değişmez bir ortam içerisine konulur ve karışımın sıcaklığı 
20 ± 0, 2°C a getirilir. 

Bundan sonra, deneyden geçirilecek olan madde, küçük parçacıklar 
biçiminde, silindirdeki çözeltinin içme atılır; biraz çalkalanır ve yeniden 
sıcaklığı değişmez ortamın içerisine konulur. Bir sıcaklığı değişmez orta
mın içerisine konulur. Bir kaç dakika sonra, silindir ortamdan dışarı çı
karılır ve deney parçacıklarının durumu incelenir. Eğer deney parçacık
ları cam silindirin dibine çökmüyorlarsa, deney olumlu sonuç vermiş 
sayılır. 

1. 4. 4 - İletken Direncinin ölçülmesi 
1. 4. 4. 1 - Deney Düzeni 
a) Direnç ölçme düzeni, ölçme yanlışı en çok + (Ölçülecek de

ğerin 2 si + 20 m O), 

b) Direnç ölçme düzeni, ölçme yanlışı en çok ± (Ölçülecek de 
gerin % 0, 2 si + 5 m O), 

Örneğin, Wheatstone köprüsü. 
c) Direnç, ölçme düzeni, ölçme yanlışı + (Ölçülecek değerin 

% 0, 2 si + 0, 01 mO), 
Bu aletin (ayrı akım ve gerilim bağlantı uçları gibi) uygun bağ

lantı düzeni olmalıdır. 
Örneğin Thomson köprüsü. 
1. 4. 45 - Ölçme Metodu 
İletken direnci, direnç değerine göre, gereken duyarlıkta ölçmeyi 

sağlayacak, a) paragrafında belirtilen bir direnç ölçme düzeni ile ölçülür 
(*) Direnci ölçülecek iletkenin sıcaklığı 20°C dan farklı ise, 20°C daki 
direnç değeri aşağıdaki formülle hesaplanır. 

R 2 0 = k. Rt 
Burada: 
R20 = 20°C daki direnç (O), 
Rt = t °C sıcaklıktaki iletkenin direnci (O), 
k = İndirgeme katsayısıdır. 
Tavlanmış elektrolitik bakır, tavlanmış alüminyum ve 20 °C için 

1 

1 + 0, 0039 (t — 20) 
olarak alınabilir. Bu formüle göre ve 0 — 40*C ölçme sıcaklıkları için 
hesaplananan k değerleri Çizelge - 9 da verilmiştir. 
ÇİZELGE: 9 — İletken Direncinin 209°C Sıcaklığa Göre Hesaplanması 

İçin Kullanılacak Katsayısı Değerleri 
ölçme sıcaklığı ölçme sıcaklığı 

(İletkenin sıcaklığı) k (İletkenin sıcaklığı) k 
•c Katsayısı *C Katsayısı 
0 1, 085 21 0, 996 
1 1, 080 22 0, 992 
3 1, 076 23 0988 
3 1, 071 24 0, 985 
4 1, 067 25 0, 981 
6 1, 062 26 0, 977 
8 1, 058 27 0973 
7 1, 053 28 0, 970 
S 1. 049 29 0, 966 
9 1, 045 30 0. 962 
10 1, 041 31 0, 959 
11 1, 036 32 0, 955 
12 1, 032 33 0, 952, 
13 1, 028 34 0, 948 
14 1, 024 35 0, 945 
15 1, 020 36 0 941 
16 1, 016 37 0, 938 
17 1, 012 38 0, 934 
12 1, 008 19 9, 931 
19 1, 004 40 0, 923 
20 1, 000 

1. 4. 5 - İletken Yararlı Kesitinin Bulunması 
İletken yararlı kesiti Madde 1. 4. 4 de açıklanan direnç ölçme yolu 

ile ve aşağıdaki formülden yararlanarak bulunur. 
p20-l S = 
R28 

Burada; 
S = Kablo iletkeninin yararlı kesiti (mm2); 
P20 = lletkenin yapıldığı maddenin 20°C daki özdirtnoi 

O mm2 

( ); 
m 

l = İletkenin uzunluğu (m); 
R20 = İletkenin 20 *C daki direnci ( O ) 

dir. 
Yukarıdaki formüle göre yapılacak yararlı kesit hesabında 20*C 

daki özdirenç p20 için Çizelge - 10 daki değerler alınmalıdır. 
1. 4. 6 — Yalıtkanlık Direncinin ölçülmesi 
1. 4. 6. 1 - Deney Düzeni 
— Yalıtkanlık direnci ölçme düzeni; ölçme alanı en az 2. 10 M O 

ve ölçme yanlışı en çok ölçülen değerin % ± (10 + 0, 0002 R ) i . Burada 
R ölçülen yalıtkanlık direnci değeridir; ancak R için 2. 10 den büyük bir 
değer alınmamalıdır. R formüle M O olarak konulur. 

(*) Kablo iletken dirençlerinin ölçülmesinde, 1 O dan küçük di
rençlerde 1. 4. 4. 1 c düzeni kullanılmalıdır. 1 O dan büyük dirençlerde 
1. 4. 4. 1 b düzeni de kullanılabilir. 

k = 
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— Doğru gerilim kaynağı; 80 — 500 V . 
— Su banyosu 
1. 4. 6. 2 - Deney Metodu 
Deneyden geçirilecek kablo numunesinden 5 m uzunluğunda bir 

parça kesilip, yalıtkan kılıftan başka, diğer bütün kılıf, sargı ve örgüler 
çıkartıldıktan sonra deney parçası, uçları 25 er cm dışarıda kalacak bi
çimde, 60 ± 2°C sıcaklıkta su banyosuna sokulur ve burada 2 saat bı
rakılır. Bundan sonra, bu sıcaklıkta, her damar iletkeni ile su araşma, 
yaklaşık olarak, 500 Voltluk bir doğru gerilim uygulanır. Yalıtkanlık 
direnci, gerilim uygulandıktan 1 dakika sonra ölçülür. 

Bu deney sonunda bulunacak yalıtkanlık direnci değerinin kablo
nun özel standardında belirtilen değerden küçük olmaması gerekir. 

ÇİZELGE: 10 — İletken Yararlı Kesitinin Hesabında Alınacak Pw 

Değerleri 
özdirenç 
f i mm ? 

İletkenin yapıldığı madde ve tel çapı P20 
m 

0, 01786 Bakır; tavlanmış, kalaylanmamış 
Bakır; tavlanmış, kalaylı, tel çapı 0, 3 mm ve 
daha büyük 
Bakır; tavlanmış, kalaylı, tel çapı 0, 1 — 0, 3 
ye kadar (0, 1 mm dahil) 
Bakır; tavlanmış, kalaylı, tel çapı 0, 1 mm 
den küçük 
Alüminyum, en az % 99, 3 saflıkta 

1. 4. 6. 3 - Hacımsal Özdirenç 
Yalıtkanlık direncinden yararlanarak hacımsal özdirenç aşağıdaki 

formülle hesaplanabilir. 
2 TJ. L. R t 

0, 01802 

0, 01835 

0, 01887 
0, 03030 

Po 

Bu formülde; 
p0 = Yalıtkanın hacımsal özdirenci f i cm, 
L = Kablonun su banyosu içerisinde bulunan kısmının uzun

luğu cm, 
R t = t sıcaklığında ölçülen yalıtkanlık direnci 
D = Damar yalıtkan kılıfının dış çapı cm, 
d = Damar yalıtkan kılıfının iç çapı cm, dir. 

1. 4. 7 - Koruyucu Yalıtkan Kılıflarda Yüzeysel Direncin Ölçülmesi 
1. 4. 7. 1 - Deney Düzeni 
— Direnç ölçme düzeni; ölçme alanı, 2. 105 M f i a kadar ve ölçme 

yanlışı en çok, ölçülen değerin % ±- (10 ± 0, 0002 R y ) . Burada R y M 
f i olarak ölçülen yüzeysel direnç değeridir. Ancak R y için 2. 105 M f i dan 
büyük bir değer alınmamalıdır. 

— Doğru gerilim kaynağı 100 V . 
— (Normal klima) deney dolabı, 20 ± 2°C sıcaklığı ve 65 ± 3 

relatif rutubette havayı sağlayacak nitelikte. 
1. 4. 7. 2 - Deney Metodu 
Madde 1. 1 e göre alman numunelerden, yaklaşık olarak 15 er cm 

boyunda üç deney parçası kesilir. Madde 1. 3. 2. 3. 1 e göre, koruyucu kılıf 
iletkenden ayrılır ve yaklaşık olarak iç çapma eşit çapta yalıtkan bir 
çubuğun üzerine geçirilir; yüzeyi alkol ile temizlenir. Bundan sonra ko
ruyucu kılıfın üzerine, birbirinden 10 ± 0, 5 mm uzaklıkta)bakır telden 
halkalar geçirilir; bunun için 0, 2 - 0, 6 mm çapında tel kullanılmalıdır. 
Bunun ardından tel halkaların arasında kalan kılıf bölümleri yeniden 
alkol ile iyice temizlenir. 

Böylece hazırlanmış olan deney parçaları 24 saat deney dolabında 
bıraküır. Deney parçaları dolaptan çıkarıldıktan hemen sonra, bakır 
halkalar arasındaki yüzeysel direnç 100 Voltluk bir doğru gerilim uy
gulanarak ve direnç ölçme düzeni aracılığı ile ölçülür. Yüzeysel direnç 
değeri, doğru gerilim uygulandıktan 1 dakika sonra okunur. 

Koruyucu kılıfın çevresi a cm ise, ölçülen R y yüzeysel direnç de
ğeri a/10 ile çarpılarak 10 cm lik elektrot uzunluğuna çevrilir ve f i ola
rak ifade ediür. 

Yüzeysel direnç Madde 1. 4. 7. 1 de sözü geçen direnç ölçme düzeni 
ile ölçülmeyecek kadar büyük ise n kadar ölçme uzunluğu paralel bağ
lanır (n. a cm). Ölçülen değer yine a/10 ile çarpılarak 10 cm uzunluğa 
düşen yüzeysel direnç bulunur. 

Ölçülen yüzeysel direnç değeri, i lgil i standartlarda verilen değer
lerden küçük olmamalıdır. 

1. 4. 8 - Gerilim Deneyi 
1. 4. 8. 1 - Deney Düzeni 
— Alternatif gerilim kaynağı; doruk (tepe) değer çarpanı 

V 2 ± % 5 
— Doğru gerilim kaynağı; dalgalanma, en çok % 5, 
— Voltmetre; ölçme yanlışı, en çok + % 3 
— Su banyosu 
1. 4. 8. 2 - Deney Metotları 
1. 4. 8. 2. 1 - Genel Deney Koşullan ve Deney Bağlantılan 
Genel Deney Koşulları 
— Gerilim deneyi, gereğine ve olanağına göre alınacak deney par

çalan veya tüm kablo makarası veya kangal üzerinde yapılır. 
— Deney, deney parçaları üzerinde yapılacak ise, Madde 1. 1 e göre 

alman deney numunelerinden 5 er m uzunluğunda 3 deney parçası kesi-
Ur. Bunlar, olabiliyorsa, kablonun ayrı ayrı yerlerinden kesilmelidir. 

— Deney gerilimi, sıfırdan başlayarak, yavaş yavaş yükseltilir. 
Gerilim yükseltilmesi saniyede 1 kV tan çok olmamalıdır. Zorunlu du
rumlarda deneye deney geriüminin en çok % 50 si üe başlanır ve geri
l im yükseltme hızı, yukarıda da belirtildiği gibi 1 kV/saniyeden büyük 
olmamalıdır. 

— Gerilim deneyi, kablonun özel standardında belirtilisine göre, 
alternatif gerilim veya doğru gerilimle yapılır. 

Deney Bağlantıları 
Deney birfazlı alternatif gerilim veya doğru geriümle yapılıyorsa: 
a) Yaşta gerilim deneyinden geçirilecek kablolarda gerilim kay

nağının yüksek gerilim ucu deneyden geçirilerek damar iletkenine, aşa
ğıdaki bölümlerde açıklandığı gibi bağlanır. Geriüm kaynağının diğer 
ucu ve su banyosu, bir bakır elektrot aracılığı ile topraklanır; Şekil - 9. 
Su kabı, önceükle bakırdan olmalıdır. Bu kap başka bir metalden ise, 
bakır elektrotla kap arasında galvanik bir bağlantı bulunmamalıdır. 

b) Metal kılıfsız çok damarlı kablolarda gerilim kaynağının yük
sek gerilim ucu (topraklanmamış olan ucu) sıra ile her damar iletke
nine bağlanır ve her kez diğer damar iletkenleri birleştirilerek toprakla
nır, Şekil - 10. 

Şekil - 10 daki örnekte üç fazlı bir kablonun 1. 2. ve 3. damar ilet
kenleri gerilim kaynağının yüksek gerilim ucuna sırası ile bağlanmış ve 
diğer damar iletkenleri birleştirilerek topraklanmıştır. 

Damar sayısı üçten çok olan kablolarda, deneyi kolaylaştırmak 
için, bütün katların tek sayılı damarları bir grup, çift sayüı damarları 
ikinci bir grup meydana getirecek biçimde birleştirilirler, Şekil -11. 

Gerilim kaynağının yüksek gerilim ucu gruplardan birisine bağla
nır; diğer grup topraklanır. Kabloda çıplak* bir iletken varsa bu da 
topraklanmış grupla birleştirilir. 

Gerilim kaynağının 
yuttuk gerilim ucu Kablo 

2 
ŞEKIL_9 YaıJa gerilim deneyi bagfantıı f. 

Ş E K İ L . 10 Uç damarlı bir kablonun gerilim deneyi bağlantın. 

(*) Siper, zırh, konsantrik iletkeninin metal sargı ve örgüleri çıp
lak iletkenden ayrılır. 

D 
h 

d 
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Ş E K İ L v i l Damar sayısı üçten çek olan metal k i l i t s iz kabloları» 
ger i l im deneyi bağlantısı. 

Ş E K İ L . 12 Her damarı metal kılıflı kabloların 
tjer'ılim deneyi bağlantısı. 

ŞEKİL —13 Ortak metal kılıflı kabloların geri 
l im deneyi bağlantısı 

c) Her damarı metal kılıflı olan bir veya çok damarlı kablolar
da gerilim kaynağının yüksek gerilim ucu damar iletkenine veya damar 
iletkenlerinin birleştirilmiş ucuna bağlanır. Gerilim kaynağının diğer 
ucu ile metal kılıf veya küıflar topraklanır; Şekil - 12 *. 

d) Ortak metal kılıflı, çok damarlı kablolarda gerilim kaynağının 
yüksek gerilim ucu, topraklanmayan damarların birleştirilmiş ucuna 
bağlanır. Tek kalan damar iletkeni metal kılıfla birlikte, topraklanır. 
Deneyden geçirilen kabloda herhangi çıplak bir iletken varsa, o da top
raklamaya bağlanır; Şekil - 13 *. 

Gerilim deneyi üç fazlı alternatif gerilimle yapılıyorsa: 
Gerilim kaynağının üç yüksek gerilim ucu, üç damarlı kablolarda, 

üç damar iletkenine bağlanır. Üç fazlı sistemin yıldız noktası toprakla
nır. 

Damar sayısı üçten çok olan kablolarda damarlar, Şekil -14 de gö
rüldüğü gibi, gruplamr ve gerilim kaynağının üç yüksek gerilim ucu, 
iletken gruplarmm ortak uçlarına bağlanır, 

Gruplama, 
1, 4, 7 
2, 5, 8 
3, 6, 9 

rakamlı kabloları birleştirerek yapılmalıdır. Su banyosu veya metal 
koruyucu kılıf topraklanır. 

Deney metotları 

1. 4. 8. 2. 2 - Normal sıcaklıkta, yaşta gerilim deneyi 
Deneyden geçirilecek kablonun olabiliyorsa, üç ayrı yerinden en 

az 5 er m uzunluğunda üç deney parçası kesüir. Bu deney parçaları, uç
ları 20 cm dışarıda kalacak biçimde, Şekil - 9 da görüldüğü gibi, 25*0 
sıcaklıktaki su banyosuna batırılır ve bu durumda, kablonun özel stan
dardmda başlıca belirtilmemişse, 24 saat bırakılır. 

(*) Ancak, bu kablolarda deney gerilimi uygulama süresi yarıya 
indirilir. 

(*) Ancak, bu kablolarda deney gerilimi uygulama süresi yarıya 
indirilir. 

Bundan sonra, kablonun özel standardında beürtilen değerde ve 
çeşitli gerilimle, Madde 1. 4. 8. 2. 1 a da açıklanan esaslara uygun olarak, 
gerilim deneyi yapılır. 

Deney geriliminin uygulama süresi, kablonun özel standardında 
ayrıca beürtilmemiş ise, 5 dakika olmalıdır. Deney süresince ve deney 
sonunda kabloda hiç bir atlama olmamalıdır. 

1. 4. 8. 2. 3 - Yüksek Sıcaklıkta, Yaşta Geriüm Deneyi 

a) Birinci metot 
Yaklaşık olarak 5 m uzunluktaki kablo deney parçası, uçları 20 

cm kadar dışarıda kalacak şekilde 60 ± 3°C sıcaklıktaki su banyosuna 
daldırılır. Bu durumda 24 saat bırakıldıktan sonra damar iletkeni ile 
su araşma Madde 1. 4. 8. 2. 1 a da açıklanan esaslara uygun olarak 4 k V 
hık bir alternatif gerilim, 5 dakika uygulanır. 

Bundan hemen sonra aynı su banyosunda ve aynı sıcaklıkta damar 
iletkeni ile su araşma 220 Voltluk bir doğru geriüm uygulanır. 

Bu deneyde kablo iletkeni gerilim kaynağmnı negatif kutbuna, su 
bir elektrot aracüığı ile pozitif kutbuna bağlanır. 

Damarlar, aynı su banyosunda ve aym sıcaklıkta 10x24 saat ve 220 
voltluk doğru gerilim altında bırakıldıktan sonra bunlara yeniden 4 kV 
hık bir alternatif geriüm 1 saat uygulanır. 

b) İkinci metot 
Yaklaşık olarak 5 m uzunluktaki kablo deney parçası, 60 ± 3°C 

sıcaklıktaki bir su banyosuna, kablonun uçları yaklaşık olarak 50 cm 
dışarıda kalacak şekilde daldırılır. 

Deney parçası 24 saat bu durumda bırakıldıktan sonra damar ilet
keni ile su araşma, a) da anlatıldığı biçimde: 

2. Grup 

Ş EK I L _14 Üçten çok damarlı kabloların, "üç fazlı gerilimle, ı 
gerilim deneyi bağlantısı. 

Anma gerilimi 3, 75 kV olan kablolarda 10 kV luk Anma gerilimi 
7, 5 kV olan kablolarda 20 kV luk, bir alternatif gerilim uygulanır. 

Deneye anma gerüiminin en fazla % 50 si ile başlanır ve bu geri
l im 10 saniye içerisinde son değerine yükseltilir ve 30 saniye bu değerde 
tutulur. 

Bundan sonra, aym su banyosunda ve aynı sıcaklıkta, damar ilet
keni ile su araşma, a) metodunda açıklandığı biçimde, 1, 2 kV luk bir 
doğru geriüm uygulanır ve damarlar 10x24 saat, bu gerilim altında 
bırakılır. 

Deney süresince ve deney sonunda kabloda hiç bir atlama olma
malıdır. 

1. 4. 8. 2. 4 - Kuru Durumda Gerilim Deneyi 
Bu deney öncelikle tüm kabloya uygulanır. Zorunluk görülürse 

kablo numunelerinden kesilen deney parçalarına da uygulanabilir. 
Gerilim deneyi deney parçaları üzerinde yapılacaksa, kablo deney 

numunelerinin, olabiliyorsa, üç ayrı yerinden 5 er m uzunluğunda üç 
deney parçası kesilir. 

Metal kılıflı kablolarda deney parçalarının uçlarından metal kılıfın 
bir kısmı soyulur. 

Deneyden geçirilecek tüm kablo veya kablo deney numunelerinden 
kesilen deney parçalarma Madde 1. 4. 8. 2. 1. in b, c, d bölümlerinde açıkla
nan esaslara uyularak ve kablonun özel standardmda belirtilen değerde 
ve çeşitli gerilimlerle, gerilim deneyi uygulanır. 

Deney geriüminin uygulanma süresi, kablonun özel standardında 
başkaca belirtilmemişse, 5 dakika olmalıdır. 

Deney süresince ve deney sonunda kabloda hiç bir atlama olma
malıdır. 

1. 4. 8. 2. 5. - Doğru Gerileme Dayanma Deneyi 
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a) Deney Düzeni 
— Doğru gerilim kaynağı, (220 ± 10) V; 
— Alternatif gerilim kaynağı, 20 kV a kadar; 
— Voltmetre, iç direnci en az 300 f i / V ; 
— Su banyosu 
b) Ön deney 
Kablo deney numunesinden en az 3 er metrelik ik i deney parçası 

kesilir. Damarların üzerindeki bütün koruyucu kılıf, örgü ve sargılar 
çıkarılır (damar sayısı 5 den çok olan kablolarda sadece 5 damarın 
soyularak denenmesi yeterlidir). Bu sırada yalıtkan kılıfın zedelenme^ 
meşine dikkat edilmelidir. Damarlar, özel standardında ay ı ca belirtil
memişse, Çizelge - 11 de belirtilen sıcaklıktaki su banyosuna damar uç
ları en az 20 cm dışarda kalacak biçimde Şekil - 9 da görüldüğü gibi, 
daldırılır. Kablo özel standardında ayrıca belirtilmemişse damarlar Çi
zelge - 11 de açıklanan sürede su banyosunda bırakılır. Bundan sonra, 
damar iletkeni ile su banyosu arasına, gerekirse, bir elektrod aracılığı 
ile, kablo özel standardında başkaca belirtilmemişse, Çizelge - 11 de 
açıklanan değerde bir fazlı bir gerilim, aynı çizelgede gösterilen sürece 
uygulanır. Deney bağlantıları Madde 1. 4. 8. 2. 1. a daki gibi yapılır. 

Bu deney süresince ve deney sonunda kablo damarlarında hiç bir 
atlama olmamalıdır. 

Bir atlama olursa, yalıtkan kılıfın soyulma sırasında zedelenebile
ceği gözönünde tutularak, ikinci deney parçası, aynı biçimde deneyden 
geçirilir. 

Bu deneyin sonucu olumlu olmalıdır. 
c) Temel Deney 
Öndeneyde olumlu sonuç veren damarlar, aynı sıcaklıktaki su ban

yosuna Şekil - 9 da gösterildiği gibi, uçları en az 20 cm dışarda kala
cak biçimde batırılır. Damar iletkeni doğru gerilim kaynağının negatif 
kutbunda su, bir bakır elektrot aracılığı ile gerilim kaynağının pozitif 
kutbuna bağlanır ve kablo özel standardında başkaca belirtilmemişse, 
Çizelge - 11 de verilen değerde gerilim uygulanır. Deney parçası 10x24 
saat su banyosu içinde ve gerilim altında sürekli olarak tutulur. Bu 
süre içerisinde damarlar arasında hiç bir atlama olmamalıdır. 

Su banyosunun kabı bakırdan başka bir metalden ise, bakır elek
trotla arasında hiç bir galvanik bağlantı bulunmamalıdır. 

ÇÎZELGE: 11 — Doğru Gerilime Dayanma Deneyi İçin Deney Gerilimleri, 
Sıcaklık ve Deney Süreleri 

Kablonun cinsi 

NVI, N V I - c v e 
İNV den başka 
termoplastik 
N - Kabloları. NVT ve NVI - c 
F - Kabloları Kabloları İNV — Kablosu 

ö n deney 
A 

Su banyosunun 
sıcaklığı 20 + 5JC 60 ± 3'C 60 Jr 3*C 
Su banyosunda kalma 
süresi 4 saat 24 saat 24 saat 
Uygulanacak alternatif 1, 2 kV 4 kV 10 kV, 3, 75 kV luk an
gerilim değeri ma gerilimi kablolar 

için, 20 kV, 75 Kv luk 
anma gerilimli kablo
lar için 

Deney süresi 5 dakika 5 dakika 30 dakika 

Temel deney 

Su banyosunun 
sıcaklığı 20 ± 5"C 60 ± 3*C 60 + 3'C 
Uygulanacak doğru 
gerilim (220 ± 10) V 220 V O) 1, 2 kV 

¿. 4. 9 - Eksiltme Deneyi 
1. 4. 9. 1 - Deney Düzeni 
— Fırın, elektrikle ısıtılacak yapılışta ve doğal hava dolaşımlı ol

malıdır. Fırının çeşitli yerlerinde, aynı zamandaki sıcaklık sapma değer
leri, kararlı sıcaklığa erişildikten sonra, 

150°C a kadar ± 2, 5°C 
150°C den yukarı 200°C a kadar ± 3, 5*C 
200 °C den yukarı 300 "C a kadar + 6-C 

den çok olmamalıdır. 

(1) Bu deneyden sonra kabloya 4 kV luk bir alternatif gerilim 4 
saat süre ile uygulanır. 

Fırının belli bir verinde, çeşitli zamanlardaki sıcaklık sapma de
ğeri, en çok + l 'C olmalıdır. 

— Basınç kutusu (bomba), elektrikle ısıtılabilir yapılışta ve koroz-
yona dayanıklı nitelikte olmalıdır. Dolap bir termometre, bir manometre 
ve bir güvenlik ventili ile donatılmış bulunmalıdır. Güvenlik ventili 
hava içinde eskitme için 100 N/cm 2 , oksijen içinde ekşitme için 350 
N/cm 2 ye ayarlanabilmelidir. 

1. 4. 9. 2 - Deney Metotları 
1. 4. 9. 2. 1 - Atmosfer Basınçlı Hava İçinde Hızlı Eskitme Deneyi 

— Genel 

— Eskitme işleminden önce eskitme deneyinden geçirilecek olan 
yalıtkan kılıf veya yalıtkan koruyucu kılıfın üzerinde bulunan örgü, 
sargı ve kılıflar çıkartılır. 

Yalıtkan kılıfının üzerinde lastik veya kauçuk karışımlı koruyucu 
kılıf veya dolgu maddesi bulunan termoplastik kablolarda, bu koruyucu 
kılıf veya dolgu maddesi, eskitme işleminden ve deney parçası çevre 
sıcaklığını aldıktan sonra çıkarılır. 

— L l ve L2 lastiklerinden yapılmış yalıtkan kılıflar, çekme ve 
uzama deneyi için yapılan, eskitme deneyinde iletkenli olarak, diğer 
maddelerden yapılmış yalıtkan kılıflar iletkensiz olarak eskitilirler. 

— Madde 1. 4. 14 e göre yapılacak soğukta sarma ve Madde 1. 4. 15 e 
göre uygulanacak soğukta vurma deneyleri için yapılacak eskitme dene
yinde her çeşit yalıtkan kılıf iletkenli olarak eskitilir. 

— Yalıtkan kılıflarla, yalıtkan koruyucu kılıflar ve ayrı ayrı mad
delerden yapılmış kılıflar birbirinden ayrı olarak eskitme deneyinden 
geçirilir. 

— Deney sıcaklığı bir termometre aracılığı ile ölçülür. 

Deneyin Yapılışı 
Bu eskitme deneyi, normal atmosfer basınçlı ve normal bileşimli 

hava içerisinde yapılır. ' 
Gerektiği gibi hazırlanmış olan deney parçaları fırın içerisine ser

best olarak asılırlar ve TS 35 de belirtilen sıcaklıkta ve sürece fırında 
tutulduktan sonra dışarı çıkarılırlar ve bundan sonra geçirilecekleri 
ilgili deneyde ayrıca belirtilmemişse, en az 16 saat çevre sıcaklığında ve 
üzerine ışık düşmeyecek biçimde bekletilirler. 

1. 4. 9. 2. 2 - Oksijen İçinde Hızlı Eskitme Deneyi 

Genel 
— Deneyden geçirilecek yalıtkan kılıf ve yalıtkan koruyucu kılıf

ların üzerinde bulunan bütün kılıf, sargı, örgü ve kablo iletkeni çıka
rılır. 

— Yalıtkan kılıflarla yalıtkan koruyucu kılıflar ve ayrı ayrı mad
delerden yapılmış kılıflar birbirinden ayrı olarak eskitme deneyinden 
geçirilirler. 

Deneyin Yapılışı 
Deney basınçlı oksijen içerisinde yapılır. Kullanılacak oksijen en 

az % 97 saflıkta olmalıdır, özel standardında başkaca belirtilmemişse 
deney 210 + 1 N/cm 2 lik bir basınçta yapılmalıdır. 

Deneyin yapılışında, deney parçaları basınç tüpüne (bombaya) ser
best olarak ve birbirine değmeyecek biçimde asılır; burada basınç al
tında ve TS 35 de belirtilen sıcaklıkta ve sürece bırakılır Eskitme süre
sinin sonunda deney parçaları hemen basınç kutusundan dışarı çıkarı
lır ve özel standardında ayrıca belirtilmemişse, en az 16 saat çevre sı
caklığında ve üzerlerine ışık düşmeyecek biçimde bekletilir. 

Deney parçalarının basınç kutusu (bomba) içerisinde kapladığı 
hacım, kutu yararlı hacminin % 10 undan çok olmamalıdır. 

1. 4. 9. 2. 3 - Yüksek Basınçlı Hava İçinde Hızlı Eskitme Deneyi 
Deney, basınç kutusunda, hava içerisinde ve yüksek basınç altında, 

Madde 1. 4. 9. 2. 2 de açıklandığı gibi yapılır. Basınç Özel standardında baş
kaca belirtilmemişse, 60 + 5 N/cm 2 olmalıdır. 

1. 4. 10 - Erime İndeksi Deneyi 

1. 4. 10. 1 - Deney Düzeni 
— Erime indeksi ölçmeğe yarayan alet: 

Silindir çapı 9, 53 ± 0, 01 mm; 
Ölçme memesi, 2, 095 + 0, 005 mm 
çapında ve 8, 0 + 11°C luk bir deney sıcaklığı ve baskı kapağı 
ile birlikte 21, 58 ± 0, 05 N luk bir yükleme olanağı sağlayacak 
nitelikte olmalıdır. 
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— Terazi, ölçme duyarlığı 0, 1 mg 
1. 4. 10. 2 - Deney Metodu 
Deney aleti, deneyden önce 190 ± 0, 5'C a kadar ısıtılır. Sıcaklık, 

ölçme memesinde bir termometre ile ölçülür. 
Deneyden geçirilecek maddeden 4 — 6 g aletin silindirine konu

lur ve 190 ± 0, 5'C kadar ısıtılmış olan baskı kapağı kapatılır ve kapak 
ağırlığı ile birlikte 21, 58 + 0, 005 N değerinde ağırlıkla yüklenir. İlk 5 
dakika içerisinde ölçme memesinden fışkıran madde kesilerek atılır. 

Bundan sonraki 1 dakika içerisinde fışkıran madde de atılır. 
Bundan sonra memeden fışkıran madde, 5 eşit zaman aralığında, 

kesilir ve saklanır. Zaman ağırlığının süresi, Madde 1. 4. 10. 3 de açıkla
nan değerlendirmeyi doğrulukla sağlayabilecek büyüklükte olmalıdır. 
Bu bir öndeneyle saptanabilir. 

Kesilen parçalar çevre sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra tar
tılır. 

Fışkıran maddenin hava kabarcıklı olanı atılır yerine iyisi alınır. 
1. 4. 10. 3 - Erime indeksinin bulunması 
Bireysel erime indeksi (i e), deneylerden alman sonuçlardan ya

rarlanarak ve g/10 dakika olarak aşağıdaki formülle hesaplanır: 
G 

İ e = 10 
t 

Burada; 
G = Madde miktarı g. 
t = G gram maddenin fışkırması için gerekli süre, dakika olarak, 

5 deneyden hesaplanan erime indeksi değerlerinin aritmetik orta
laması o maddenin erime indeksi olarak kabul edilir. 

Bu değer, TS 35 de verilen değerlere uygun olmalıdır. 

1. 4. 11 - Kısalma Deneyi 
1. 4. 11. 1 - Deney Düzeni 
— Fırın, Madde 1. 4. 9 da açıklanan ekşitme deneyinde kullanılan 

fırm özelüğinde. 
— Cetveı veya şerit metre, 0, 5 mm duyarlıkla ölçmeyi sağlayacak 

nitelikte. 
1. 4. 11. 2 - Deney Parçalarının Hazırlanması' 
Deneyden geçirilecek kablo damarının olabüiyorsa, i k i ucundan, 

değilse bırbirindtn en az 1 m uzaklıktaki iki yerinden en az 300 mm 
uzunluğunda iki deney numunesi kesilir. Denenecek kılıfın üzerinde bu
lunan diğer bütün kılıf, sargı ve örgüler çıkarılır. Denenecek damarın 
orta kısmında 200 ± 0, 5 mm lik bir uzunluk işaretlenir ve bu kısmın 
sağ ve solunda kaıan yalıtkan kılıflar, işaretlenen yerlerden çepeç~vre 
kesilerek, soyularak çıkarılır ve atılır. 

İki veya üç damarlı yassı (bitişik) kablolarda damarlar yalıtkan 
kılıf zedelenmeden birbirinden ayrılır. 

1. 4. 11̂ 3 - Deney Metodu 
Böylece hazırlanmış olan deney parçası fırına, hava deney parça

smm her yanından girebilecek biçimde ve yatay olarak yerleştirilir. Yer
leştirmede deney parçasmm fırm yüzeyine değmemesi ve kısalmasının 
engellenmemesi sağlanmalıdır. Deney parçası fırında, TS 35 de belirti
len sıcaklıkta 15 dakika tutulur. 

Deney parçası hava içerisinde 20°C a kadar soğuduktan sonra, ya
lıtkan kılıfın boyu, en az 0, 5 mm doğrulukla, ölçülür ve kısalma yüzde 
olarak ifade ediür. Bulunan değer TS 35 de verilen değerlerden büyük 
olmamalıdır. 

1. 4. 12 — Sıcakta sarma deneyi 
1. 4. 12. 1 - Deney Düzeni 
— Fırm, Madde 1. 4. 9 da açıklanan eskitme deneyinde kullanılan 

fırm özeliğinde. 
— Düzgün yüzeyli silindir çubuklar 
1. 4. 12. 2 - Deney Parçalarının Hazırlanması 
1. 4. 12. 2. 1 - Dış Çapı 12, 5 mm ve Daha Küçük olan Deney Parçala-

nnm Hazırlanması 
Deneyden geçirilecek kablonun birbirinden en az 1 m uzaklıktaki 

iki yerinden, yeter uzunlukta iki deney parçası alınır. Denenecek kılıfın 
üstünde bulunan diğer bütün örgü, sargı ve kılıflar çıkarılır. 

Yassı (bitişik) kablolarda damarlar birbirinden ayrılmaz. Böylece 
hazırlanan deney parçaları silindir çubuklar üzerine, sarımları birbirine 
sıkıca değecek biçimde sarılır ve bu durumda kalmaları sağlanır. 

Çizelge - 12 de silindir çubukların çaplan ve yapılacak sarım sayı 
lan gösterilmiştir. Yassı (bitişik) kablolarda silindir çapı yassı kablo
nun küçük boyutuna göre seçilir. Bu çeşit kablolar silindir çubuklara 
geniş yani silindirm üzerine gelecek biçimde sarılır. 

ÇİZELGE: 12 — 12 Dış Çapı 12. 5 mm ve Daha Küçük Kılıflar İçin 
Silindir Çubuk Çapları ve Sarım Sayıları 

Silindir Çubuğun 
Kılıf Dış Çapı mm Çapı mm Sarım Sayısı 

2, 5 mm ye kadar (2, 5 dahil) 5 6 
4, 5 mm ye kadar (4, 5 dahil) 9 6 
6, 5 mm ye kadar (6, 5 dahil) 13 6 
9, 5 mm ye kadar (9, 5 dahil) 19 4 

12, 5 mm ye kadar (12, 5 dahil) 40 2 
1. 4. 12. 2. 2 - Dış Çapı 12, 5 mm den büyük olan deney parçaları ile 

daire dilimi biçimli kablo damarlarından kesilen deney parçalarının 
hazırlanması 

Deneyden geçirilecek kablonun, birbirinden en 'az 1 m. uzaklık
taki iki yerinden yeter uzunlukta, ik i deney numunesi kesilir. Denenecek 
kılıfın üstünde bulunan diğer bütün sargı, örgü ve kılıflar çıkardır ve 
atılır. 

Denenecek kılıflardan, iletken ekseni doğrultusunda birer şerit çı
karılır. 

Daire dilimi biçimli kablolarda şeritler daire yayı kesiminde çıka
rılır. 

Şeridin eni, kılıf kalınlığının en az 1, 5 katı olmalıdır. Ancak şerit 
eni 4 mm den küçük olmamalıdır. 

Böylece hazırlanmış olan şerit biçimli deney parçalan silindir çu
buk üzerine, sarımları birbirine iyice değecek biçimde sarılır. Sarmada 
şeritin iç yüzeyi silindir çubuğun üzerine gelmedilidir. 

Silindir çubuk çapları ve sarım sayıları Çizelge - 13 de göste
rilmiştir. 

1. 4. 12. 3 - Deney Metodu 
Madde 1. 4. 12. 2. 1 ve Madde 1. 4̂ 12. 2. 2 ye göre hazırlanmış olan deney 

parçaları fırına konulur ve TS 35 de belirtilen sıcaklıkta ve sürece bu
rada tutulur. Bundan sonra deney parçaları hava içerisinde 20"C a ka
dar soğumaya bırakılır ve silindir çubuklar üzerinde sarılı bulunan bu 
deney parçaları gözle muayene edilir. 

Bu işlem sonunda deney parçalan üzerinde hiç bir çatlama veya 
yırtılma görülmemelidir. 

1. 4. 13 — Sıcakta Esilme Deneyi 
1. 4. 13. 1 - Deney Düzeni 
— Fırm, Madde 1. 4. 9 da açıklanan ekşitme deneyinde kullanılan 

fınn özeliğinde 
— Şekil - 15 deki şekil düzeni, 
— Düzsün yüzeyli metal silmdir çubuklar, 
— Ağırlıklar, 
— Mikroskop, Madde 1. 3. 2 de açıklanan et kalınlıklarının ölçül

melinde kullanılan mikroskop özeliğinde, 
1. 4. 13. 2 - Deney Parçalarının Hazırlanması 
Deneyden geçirilecek kablonun, olabüiyorsa, iki ucundan değilse, 

birbirinden en az 1 m uzaklıktaki iki yerinden yaklaşık olarak 10 cm; 
daire dilimi kesitli kablolarda, yaklaşık olarak, 5 cm boyunda iki deney 
parçası kesilir. 

Denenecek yalıtıcı kılıfın üstünde bulunan diğer bütün kılıf, sargı 
ve örgüler çıkarılır. 

Ara şeritli kablolarda yassı (bitişik) kablolarda damarlar birbirin
den aynlır. 

İletken, damar veya kablonun içerisinde bırakılır. Deneyden geçiri
lecek koruyucu kılıfın hemen altında plastik veya peltemsi bir dolgu 
maddesi bulunuyorsa, kılıf kesilerek soyulur ve bir silmdir çubuk üze
rine geçirilir Silindir çubuğun çapı, yaklaşık olarak, koruyucu kılüm 
hemen altındaki kablo çapma eşit olmalıdır. 

1. 4. 13. 3 - Deney Metodu 
Böylece hazırlanmış olan deney parçalan, Şekil - 15 de görülen 

denev düzenine, şekilde gösterildiği gibi yerleştirilir. 
ÇİZELGE: 13 — Dıs Çavı 12, 5 mm den Bvvük Kılıflar İçin Silindir 

Çubuk Çapları ve Sarım Sayıları 
Çubuğun Sarım 

Kılıfın Anma Et Kalınlığı mm Silindir Çapı mm Sayısı 

1 mm ye kadar (1 mm dahil) 2 6 
2 mm ye kadar (2 mm dahil) 4 6 
3 mm ye kadar (3 mm dphil) 6 6 
4 mm ye kadar (4 mm dahil) 8 6 
(4 mm dahil) 4 mm den büyük 10 6 
Deney düzeninde, kullanılacak altlık iletken kesiti biçimine uygun 

olarak seçilmelidir. Şekil - 15 a, b ve c gibi 
Deney parçası yerine yerleştirildikten sonra deney düzeni çerçeve

sine denenen yalıtıcı kılıf dış çapma uygun ağırlık asılır. 
Bu ağırlığın değeri, mm olarak ölçülen yalıtıcı kılıf dış çapının 50 

katı kadar gram olmalıdır. Örneğin dış çapı 5 mm olan bir yalıtıcı kılıf 
için yükleme ağırlığı 5 x 50 = 250 g olmalıdır. 

Uygun ağırlıkla yüklenmiş olan deney parçası bu durumda fınna 
sokulur ve TS 35 de belirtilen sıcaklıkta, 4 saat fırmda tutulur. 
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Deney parçası, fırından dışarı alınan deney düzeninden çıkarılır 
ve soğuk suya daldırılarak 10 saniye burada tutulur ve soğutulur. 

Değerlendirme 
a) Bundan hemen sonra, ezilme yerindeki et kalınlığı ve ezik ye

rin, yaklaşık olarak, 1 cm sağında ve solundaki iki yerde et kalınlığı, 
Madde 1. 3. 2 ye göre, mikroskopla ölçülür. Ezik yerdeki et kalınlığının, 
bunun sağ ve solunda ölçülen et kalınlıkları ortalama değerine oram 
yüzde olarak Uade edilir. Bu değerin, özel standardmda ayrıca belirtil
memişse, % 50 den daha küçük olmaması halinde deney uygun sonuç 
vermiş sayılır. 

b) Deney parçası Madde 1. 4. 85. 2 de açıklandığı gibi kablonun özel 
standardmda belirtilen sıcaklıkta ve deney gerüimi değeri ile, gerilim 
deneyinden geçirilir. 

Deney sırasında veya sonunda hiç bir elektrik atlaması olmaması 
halinde deney uygun sonuç vermiş sayılır. 

1. 4. 14 - Soğukta Sarma Deneyi 
1. 4. 14. 1 - Deney Düzeni 
— Soğutma Dolabı 
— Şekil - 6 daki deney düzeni ve düzgün yüzeyli metal silindir 

çubuklar. 
1. 4. 14. 2 - Deney Parçasının Hazırlanması 
Deneyden geçirilecek kablonun olabiüyorsa iki ucundan, değilse bir

birinden en az 1 m uzaklıktaki iki yerinden, kullanılacak silindir çubuk 
çapma uygun olarak hesaplanacak yeteri uzunlukta, 2 şer deney parçası 
kesilir. Denenecek yalıtıcı kılıfın üstünde bulunan diğer bütün kıhf 
sargı ve örgüler çıkartılır. İletken kılıfların içerisinde bırakılır. Bu de
ney parçalarından, her birisi ayrı yerden olmak üzere, 2 tanesi Madde 
1. 4. 9. 2. 1 e göre atmosfer basınçlı hava içinde hızlı eskitiür. 

1. 4. 14. 3 - Deney Metodu 
Böylece hazırlanan deney parçalan ayn ayrı deneyden geçirilir. 

Bunun için her deney parçasının bir ucu, Şekil - 16 da görülen deney 
düzeninin birinci (sol) silindir çubuğunun üst başlığına tutturulur. Si
lindir çubuğun dış çapı denenecek yalıtıcı kılıf dış çapmm 4 katı olma
lıdır. Deney düzeninin kolu çevrilerek silindir çubuk üzerine, sarımlar 
birbirine sıkıca değecek biçimde, 3 sarım yapılır. Deney parçasının ser
best ucu diğer silindir çubuğunun alt başlığma tutturulur. 

a 
90° 

Ağırlık 
ŞEKİL. 15 Sıcaklıkta MÎ ime deneyi için denev düzeni". 

Silindir çubuk üzerine sanlmış bulunan deney parçası, bu durumu 
ile, bir soğutma dolabma konulur ve orada ıl6* saat bekletilir. 

Soğutucunun sıcaklığı: 
— Eskitilmemiş deney parçaları için — H5±^2°Cı 

— Eskitilmiş deney parçalan için — 15+2°C 
olmalıdır. 

(*) Bu 16 saatlik süre, özellikle deney düzeninin gerekli sıcaklığa 
erişmesi içindir. Eğer bu düzen daha önce bu sıcaklığa getirilmişse, 
deney parçasının düzenle birlikte soğutma dolabında en az 4 saat kal
ması yeterlidir. 

16 saat sonra, deney parçasının serbest ucu, soğutma dolabı içeri
sinde veya yukarıda beürtilen sıcaklık sağlanabiliyorsa dışarda, deney 
düzeninin ikinci siündir çubuğuna, ilk sarmadaki hızla, sarımlar birbi
rine sıkıca değecek biçimde, 3 sarım olarak sarılır. Bundan sonra deney 
parçası düzenle birlikte, sıcaklığı çevre sıcaklığına erişinceye kadar, bu 
durumda bırakılır. 

Çevre sıcaklığına erişmiş deney parçası, silindir çubuk üzerinde 
sanlı iken, gözle muayene ediür. 

Bu deney sonunda yalıtıcı kılıfta çıplak gözle görülebilecek hiç bir 
çatlak ve yırtık bulunmamalıdır. 

1. 4. 15 - Soğukta Vurma Deneyi 
1. 4. 1511 - Deney Düzeni 
— Soğutma dolabı 
— Şekil - 17 de görülen deney düzeni 
— Burma düzeni 
1. 4. 15. 2 - Deney Parçalarının Hazırlanması 
Deneyden geçirilecek kablonun birbirinden en az 1 m uzaklıktaki 

5 yerinden ikişer ikişer 15 er cm uzunluğunda 10 deney parçası kesilir. 
Denenecek yalıtıcı kılıfın üzerinde bulunan diğer bütün kılıf, sargı ve 
örgüler çıkarılır. İletken, kılıfın içerisinde bırakılır. 

Ölçüler mm dır 

Deney 
parçosı 

i 
i 

11 100 ' I İlli 

ŞEK İ L _ 16 Soğukta sarma deneyi için deney düzeni. 
1. 4. 15. 3 - Deney Metodu 
Deney düzeni, deney parçalan ile biriikte bir soğutma dolabma 

konulur ve burada, — 15 + 2°C sıcaklıkta, 16* saat bekletilir. 
Bu süre sonunda her deney parçası soğutma dolabının içerisinde, 

sıra ile Şekil - 17 de görüldüğü gibi deney düzeninin altlığı üzerine, ara 
parçası aracılığı ile, yatık olarak yerieştiriUr ve çekiç dış çapı 10 mm 
ve daha küçük kablolarda 10 cm den ve dış çapı 10 mm den büyük kab
lolarda 30 cm den düşürülür. 

Çekiç kütlesi 10 mm ve daha küçük çaplı kablolarda 100 g ( 10 mm 
den büyük çaplı kablolarda 200 g olmalıdır. 

Deneyden sonra deney parçası dışarı alınıp çevre sıcaklığına eri
şinceye kadar bekletilir. Bundan sonra her deney parçası bir burma dü
zeni aracılığı ile, yatay durumda ve her 10 cm uzunluk için 360° olmak 
üzere burulur. 

Burma sonunda, 10 deney parçasından en az 8 tanesinde, çıplak 
gözle görülebilen hiç bir çatlama veya yırtılma görülmemelidir. 
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1. 4. 16 - Yapışmazhk Deneyi 
1. 4. 16. 1 - Cihaz 
— Pırın, Madde 1. 4. 9 da açıklanan eskitme deneyinde kullanılan 

hava dolaşımlı fırm özeliğinde, 
Ölçüler mm. diT 

T y ' I L t 
i 

A - A KESİTİ 

Ş E K İ L _17 Soğukta vurma deneyi için deney düzeni. 

1. 4. 16, 2 - Deney Metotları 

Birinci Metot 
Deneyden geçirilecek kablo numunesinden, yaklaşık olarak 20 cm 

uzunluğunda bir deney parçası kesilir. Fırm içerisinde, 70+2°C sıcak
lıkta, 5 saat tutulur. 

Fırından çıkarılan deney parçası çevre sıcaklığım alıncaya kadar 
bekletilir. Bundan sonra koruyucu kılü, siper, sargı ve örgüler özenle 
çıkarılır ve damarlar birbirinden ayrılır. 

Bu işlemde damarların boyası birbirine çıkmamalı ve hiç bir da
mar yalıtkanından bir parça koparak diğerine yapışmamalıdır. 

İkinci Metot 
Deneyden geçirilecek kablo numunesinde, yaklaşık olarak 20 cm 

uzunluğunda iki deney parçası kesilir. Denenecek kılüın üstünde bulu
nan diğer bütün kılıf, sargı ve örgüler çıkardır. 

İki deney numunesi yanyana konulur ve bir iple, heüsel biçimde 
dolayarak, birbirine bağlanır. 

Böylece hazırlanan deney parçası fırına sokulur ve burada 5 saat 
70 + 2c'C da, tutulur. Fırından çıkarılan deney parçası devre sıcaklığına 
erişinceye kadar bekletilir. Bundan sonra ip özenle, çözülür ve damar
lar birbirinden yavaş yavaş ayrılır. 

Bu işlemde denenen yalıtıcı kılıf üzerinde, çıplak gözle görülebilen 
hiç bir hasar görülmemeli ve bir yalıtıcı kılıfın diğerine yapışarak bo
yası çıkmamalıdır. 

1. 4. 17 - Damlama Deneyi 
1. 4. 17. 1 - Cihaz 
— Fırm, Madde 1. 4. 9 da açıklanan ekşitme deneyinde kullanılan 

fırının özeüğüıde, 
— Cam çubuk 
, 1. 4. 17. 2 - Deney Metodu 
Deneyden geçirilecek kablodan, yeter uzunlukta, iki deney parçası 

kesilir ve her birisi ile dış çaplarının 10 katı çapta, ikişer halka yapılır. 
Bu ikişer halkalı deney parçaları bir cam çubuğa taküır; firma sokulur 
ve burada 70±2°C da 24 saat tutulur. 

Bu süre sonunda emdirme maddesi damlamamalı ve bir noktada 
toplanarak şişkinlik yapmamalıdır. 

1. 4. 18 - Emdirme Maddesinin Yapışma Deneyi 
1. 4Jİ&1 - Cihaz 
— Fırın, Madde 1. 4. 9 da, açıklanan eskitme deneyinde kullanılan 

fırın özeliğinde, 
— Parlak yüzeyli, beyaz kâğıt. 
1. 4. 18. 2 - Deney Metodu 
Deneyden geçirilecek kablodan 30 ar cm uzunluğunda iki deney 

parçası kesilir. Bunların ikişer ucundan S er cm lık kısımlarının örgü 
ve sargıları çıkartılır. Bundan sonra, deney parçalan beyaz ve yüzeyi 
parlak kâğıt şeritle, sanmlar birbirini biraz örtecek biçimde, boydan 
boya sargılanır. 

Böylece hazırlanmış olan deney parçaları firma konulur ve orada 
45 + 2°C sıcaklıkta, 2 saat bekletilir. 

Fırından çıkarılan deney parçaları 3 saat soğumaya bırakıldıktan 
sonra deney parçaları muayene edilir. 

Kâğıt, emdirme maddesine yapışmamış olmalı ve emdirme mad
desi kâğıda geçmemiş bulunmalıdır. 

1. 4. 19 - Poliizobütilen Miktarının Bulunması Deneyi 

1. 4. 19. 1 - Cihaz ve Reaktifler 
— Cam balon, 200 ml lik ve damıtma düzenli, 
— Filitreü kröze, 
— Terazi, 0, 1 mg ölçebilecek duyarlıkta, 
— Toluen, analiz için 
1. 4. 19. 2 - Deney Metodu 
Deneyden geçirilecek ve ince kıyılmış olan maddeden, yaklaşık ola

rak 500 mg. (E gram) almır, içerisinde 60 ml toluen bulunan cam balo
nun içine konulur ve deney numunesi tamamen çözününceye kadar 
01 — 3 saat) kaynatılır. 

Çözelti 0 — (—5)°C a kadar soğutulur. Bu sırada, poUetilen (PE) 
ayrışır. Bundan sonra çözelti, üzerinde un inceliğinde, bir kat pomza 
tozu bulunan filitre kâğıdından süzülerek, filitreü krözeye aktanlır. 
Filitrelenen çözelti, 20 ml lik toluen ile yıkanır ve iyice kurutulmuş ve 
artılmış olan cam balonda (A gram) damıtılır. Damıtmadan sonraki 
kalıntı 150°C da ağırlığı değişmez kalıncaya kadar, yaklaşık olarak 3 
saat, kurutulur. 

Bundan sonra cam balon yeniden tartılır (B gram) ve poliizobüti
len miktarı aşağıdaki formülden yararlanarak bulunur: 

B — A 
PİB = 100 (yüzde olarak) 

E 
Bulunan değer deneyden geçirilen maddenin özel standardında be

lirtilen miktardan çok olmamalıdır. 

1. 4. 20 - İs Miktarının Bulunması: 

1. 4. 20. 1 - Cihaz ve Reaktifler 
— Fotometre, 366 nm lik filitreü; 
— Terazi, 1 mg duyarlıklı; 
— Sıcak su banyosu; 
— Cam balon, bölüntülü, 100 ml lik; 
— Siklohekzanon 
1. 4. 20. 2 - Deney Metodu 
100 + 0, 5 mg yalıtıcı kılıf maddesi, iyice kıyılmış olarak 100 ml lik 

cam balona konulur ve cam balonla birlikte 0, 1 mg doğrulukla tartılır. 
Balona 50 ml kadar siklohekzanon (cyclohexanon) aktarılır ve PVC bile-
şimli yalıtıcı kılıf maddesinin çözünmesi için balon, bir sıcak su banyosu 
aracılığı ile, ısıtılır. Bu sırada balon arasıra çalkalanır. 

Çözünme süresi, yalıtıcı kılıf maddesinin bileşimine göre 1 - 3 saat 
olabilir. 

Çözelti oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra, balona çözelti 
miktarı tam 100 ml oluncaya kadar siklohekzanon katılır. Balon, PVC 
maddesi çözelti içerisinde iyice dağılıp hiç bir yerde toplanma veya 
birikme olmaymcaya kadar çalkalanır. Sonra cam balon 1 saat sakin du
rumda bırakılır. Bundan sonra, bir pipetle, balonun orta yerinden 5 ml 
çözelti almır ve 10 mm ışık yollu bir çözelti katı yapacak biçimde uygun 
boyutlu bir küvete boşaltılır. 

(*) Madde 1. 4. 14. 3 deki dip nota bakınız. 
NOT: Bir miktar polietilenin çözeltiye geçmesi nedeni ile bulunan 

PİB miktarı gerçek miktardan % 2 — 3 az çıkabilir. 
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Bir fotometre ve dalga uzunluğu 366 mm olan bir renkli (monokro-
matik) bir ışıkla eriyiğin ışık geçirgenliği ölçülür. 

Özel standardında ayrıca belirtilmemişse, şahit deneyle bulunan 
değerle bu değer arasındaki fark en az 0, 4 olmalıdır. 

1. 4. 21 - Ağırlık Kaybı Deneyi: 

1. 4. 21. 1 - Cihaz 
— Pırın, Madde 1. 4. 9 da açıklanan özelikte, 
— Terazi, 0, 1 mg duyarlıklı, 
— Zımba, Şekil - 5 ve Şekil - 6 daki deney parçalarını çıkarmak için, 
— Desikatör. 
1. 4. 21. 2 - Deney Parçlarının Hazırlanması 
— Yalıtkan Kılıf Deney Parçalan: 
Deneyden geçirilecek kablonun olabiliyorsa ik i ucundan, değilse, bir

birinden en az 1 m uzaklıktaki iki yerinden en az 10 ar cm uzunluğunda 
ik i deney parçası kesilir; ancak, denenecek kılıfın tüm yüzeyi 5 cm 2 den 
küçük olmamalıdır. Bu nedenle deney numunesinin uzunluğu bu değer 
gözönünde tutularak saptanmalıdır. Yassı kablolarda damarlar birbirin
den ayrılır. 

Deney numunesinin denenecek yalıtıcı kılıfının üstündeki bütün kı
lıf, sargı ve örgüleri çıkarılır. Damar iletkeni, Madde 1. 3. 2. 3 de açıklan
dığı gibi, yalıtıcı kılıf içerisinden çekilir. 

Damar iletkeni kesiti 25 mm 2 ve daha küçük olan kablolarda, deney 
parçaları boru biçimli; 

25 mm 2 den büyük olan kablolarda, şerit biçimli ve Şekil - 6 da gös
terilen boyutlarda olmalıdır. 

Bu deney parçalan Madde 1. 4. 1. 7 de açıklandığı gibi hazırlanır. 
— Koruyucu Kılıf Deney Parçalan: 
Deneyden geçirilecek kablonun olabiliyorsa, iki ucundan değilse, 

birbirinden en az 1 m uzaklıktaki ik i yerinden en az 10 ar cm uzunluğun
da iki deney parçası kesilir. 

Ancak, denenecek koruyucu kılıfın tüm üst yüzeyi 5 cm den küçük 
olmamalıdır. Bu nedenle, deney numunesi uzunluğu bu değer gözönün
de tutularak saptanır. Deney numunesinin denenecek koruyucu kılıfın 
üstündeki bütün kılıf, sargı ve örgüler çıkarılır. 

Deney parçları, dış çapı 12 mm ve düzgün yüzeyli koruyucu kılıflar
da boru biçimli; 

Dış çapı 12 mm den büyük olan koruyucu kılıflarda şerit biçimli 
ve Şekil - 6 da gösterilen boyutlarda olmalıdır. 

Bu deney parçalan Madde 1. 4. 1. 7 de açıklandığı gibi hazırlanır. 
1. 4. 21. 3 - Deney Metodu 
Deneyden geçirilecek yalıtkan kılıf veya koruyucu kılıf deney parça

lan normal çevre sıcaklığında, bir desikatör içerisinde en az 20 saat tu
tulur ve desikatörden çıkarılır çıkanlmaz tartılır (A gram). 

Deney parçalan, bundan sonra, birbirlerinden ve fınn duvarların
dan en az 2 cm uzaklıkta olacak durumda fırının ortasına asılır. Deney 
parçalan, yararlı fınn hacminin */o 2 sinden çok yer kaplamamahdır. 

Fırında, TS 35 de belirtilen sıcaklıkta ve sürede bekletilen deney 
parçalan fırından çıkarılarak yeniden desikatöre konulur ve burada, 
normal çevre sıcaklığında, en az 20 saat bekletilir. Desikatörden dışarı 
alman deney parçaları bir kez daha tartılır (B gram). 

Ağırlık kaybı, elde edilen değerlerden yararlanarak, aşağıdaki for
mülle hesaplamr: 

A — B 
P = (g/cm2) 

S 
Burada; 
P = Ağırlık kaybı (g/cm2) 
A = Deney parçasının fırınlanmadan (eskitilmeden) önceki ve de

sikatörden çıkarıldıktan sonraki ağırlığı (g), 
B = Deney parçasının fırınlandıktan ve desikatörden çıkarıldıktan 

sonraki ağırlığı (g), 
S = Deney parçasının tüm yüzey alam (cm2) dir. Üst yüzeyin düz-

günsüzlüğü gözönünde tutulmaz. 
S alam, boru biçimli deney parçalarmda aşağıdaki formülle hesap

lamr: 
S = 2 n;. D. I (cm2) 
Burada; 
S = Deney parçasının tüm üst yüzey alanı (cm2), 
D = Deney parçasının dış çapı (cm), 
l = Deney parçasının uzunluğu (cm) dir. 
S alanı, Şerit biçimli ve Şekil - 6 da gösterilen boyuttaki deney par

çalarmda, 

S = 12, 56 + 18, 00 i 
formülü ile bulunur. Burada; 
S = Deney parçasının tüm üst yüzey alanı, 
i = Yalıtıcı kılıf m et kalınlığı (cm) dir. 
Et kalınlığı, Madde 1. 3. 2 de açıklanan metotlarla ölçülür. 
Şekil - 5 de gösterilen boyuttaki deney parçalarının kullanılması zo

runlu olursa, S alanı, 
S = 6, 24 + 11, 80 i 
formülü ile hesaplanmalıdır. 

1. 4. 22 - Su Emme Deneyi 

1. 4. 22. 1 - Cihaz 
— Düz yüzeyli, silindir biçimli metal çubuk, 
— Terazi, 0, 1 mg duyarlıkta, 
— Sıcak su banyosu, 
— Sıcak su banyosu, 
Desikatör, 
— Fırın, Madde 1. 4. 9 da açıklanan özelikte. 
1. 4. 22. 2 - Deney Metodu 
Deneyden geçirilecek kablo numunesinin, olabiliyorsa, iki ucundan 

olamıyorsa birbirinden en az 1 m uzaklıktaki iki yerinden iki deney nu
munesi kesilir. Denenecek yalıtıcı kılıfın üzerindeki diğer kılıf örgü ve 
sargılar çıkarılır ve yalıtıcı kılıfın üstü iyice temizlenir. 

Deney numunesi ağırlığı 100 g ı aşan büyük kesitli kablolarda deney 
parçası olarak, yalıtkan kılıftan 10 cm uzunluğunda ve en az 1, 5 cm 
genişliğinde iki şerit kesilir. Düzgün ve paralel yüzeyler elde etmek için 
şeritlerin yüzeyleri özenle taşlanır. 

İçinde iletken bulunan deney parçalan, çapı damar çapının 3 katı 
olan metal çubuk aracılığı ile TJ biçiminde bükülür. 

— Deney parçalan, fırında 110 + 2'C de 24 saat kurutulur; desika-
törde oda sıcaklığına kadar soğutulur ve hemen, 10-4 g doğrulukla, tartı
lır (A gram) 

Tartıdan hemen sonra deney parçalan + 2'C sıcaklıktaki damıtık 
su banyosuna konulur. 

— U biçimindeki deney parçalan, iki ucu dışarıda kalacak ve en 
az 25 cm lik bölümü su içerisinde bulunacak biçimde, sıcak su banyosu
na konulur. 

Şerit biçimli deney parçalan, sıcak su banyosuna, bir süzgeç içeri
sinde, tamamen daldırılır. 

— Deney parçaları 7 x 24 saat sıcak su banyosunda bırakıldıktan 
sonra çıkarılır. Üstlerinde kalmış olan su, kurutma kâğıdı ile alınır ve 
deney parçaları hemen yine 10-4 g duyarlıkla tartılır (B g). Suya daldı
rılmış bulunan alan cm 2 olarak S ise, emilen su miktan 

B — A 
G = g 

S 
dır. 

Emilen su miktarı, özel standardında aynca belirtilmemişse, 0, 006 
g/cm2 den çok olmamalıdır. 

1. 4. 23 - Aleve Dayanıklılık Deneyi 
Deney Aleti 
Meme borusunun iç çapı 9 mm olan ve havagazı yakan bir Bunzen 

beki Veya eşdeğer nitelikte herhangi bir lamba veya bek. 

Deney Koşulları 

— Deney hava akımı olmayan bir yerde yapılmalıdır. 
— Bunzen bekinin alevi, lamba düşey durumda iken mavi renkli iç 

bölge konisi yaklaşık olarak 50 mm ve tüm alev uzunluğu, yaklaşık ola
rak, 100 mm olacak biçimde ayarlanmalıdır. 

— Alev yeterli sıcaklıkta olmalıdır. Bunun tesbiti için çapı 0, 7 mm 
ve serbest uzunluğu en az 100 mm olan, tutamaklı, bir bakır tel, bunzen 
beki kenarından, düşey doğrultuda, 50 mm yükseklikte aleve sokulur. Bu 
tel en çok 6 saniye içerisinde erirse, alevin sıcaklığı bu deney için yeterli 
sayılır. 

1. 4. 23. 1 - Lastik Yalıtkanh Kabloların Aleve Dayanıklılık Deneyi 
Deneyden geçirilecek katolo numunesinin, birinden en az 1 er m 

uzaklıktaki üç yerinden, 500 er mm uzunluğunda, üç deney parçası kesi
lir. Varsa, denenecek yalıtıcı kılıfın üzerindeki diğer kılıf, sargı ve örgü
ler çıkarılır. Böylece hazırlanan deney parçası, yatayla 45° lik bir açı mey
dana getirecek biçimde gerilir. 

Bunzen beki, Şekil -18 de görüldüğü gibi, yatayla 45* lik bir açı ya
pacak biçimde tutulur. 

Alevin kabloya değdiği yer, kablonun alt ucundan, yaklaşık olarak, 
100 mm yukarda olmalıdır. 
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Alev iç bölge konisinin ucu ile deney parçası arasında 10 mm lik 
bir uzaklık bulunmalıdır. 

Alevin kabloya tutulma süresi, dış çapı 10 mm ve daha küçük olan 
kablolarda en çok 1 dakikadır. 

Dış çapı 10 mm den büyük olan kablolarda en çok 5 dakika olma
lıdır. Bununla beraber, yalıtkan kılıf denenirken iletken, dış kılü* denenir
ken dış kılıfın altmdaki ilk metal kılıf görününce alev kablodan uzaklaş
tırılmalıdır. 

Bu deneyde yalıtıcı kılü tutuşmaman veya bir tutuşma olursa, yan
ma alevi, gaz beki alevinin kabloya değdiği yerin en çok 250 mm yuka
rısında sönmelidir. 

Karşılıklı etkilemeyi önlemek için her deney parçası ayn olarak de
neyden geçirilir. 

1. 4. 23. 2 - Termoplastik Yalıtkanlı Kablolarm Aleve Dayanıklılık De
neyi 

Deneyden geçirilecek kablodan 300 mm ueunlukta üç deney parçası 
kesilir. Bunzen beki, ekseni düşey doğrultu ile 45 dereceük bir açı yapa
cak biçimde, tespit edilir. 

Her deney parçası bek alevinin iç bölge konisinin ucu, kablonun alt 
ucundan yaklaşık olarak 100 mm uzaklıkta, kılıfa değecek biçimde ve dü
şey durumda aleve tutulur; Şekil -19. Aleve tutma süresi, dış çapı 10 
mm ve daha küçük olan kablolarda 1 dakikadan; dış çapı 10 mm den 
büyük olan kablolarda 5 dakikadan fazla olmamalıdır. Ancak, yalıtkan 
kılıf denenirken iletken, dış kılıf denenirken dış kılıfın altmdaki ilk me
tal kılıf görününce alev kablodan uzaklaştırılmalıdır. 

rftncyi d a y a n ı k l ı l ı k rf«rtyî. 

Eğer kılıf yanan», bu yanma çok ağır olmalı ve hızla yayılmamalı-
dır. Her deney parçasmm alevi, bunzen beki uzaklaştırıldıktan sonra en 
geç 30 saniye içinde sönmelidir. Karşılıklı etkilemeyi önlemek için her 
deney parçası ayrı olarak deneyden geçirilmeüdir. 

1. 4. 24 - Ozona Dayanıklılık Deneyi 

1. 4. 24. 1 - Cihas 
— Alternatif gerilim kaynağı, 50 Hz ve 20 kV gerilim sağlayabilecek 

nitelikte. 
— Fırm, Madde 1. 4. 9 da belirtilen özelikte 
— Metal çubuklar, Madde 1. 4. 2. 1 de açıklanan çapta ve özelikte 
— Bilya banyosu (3 - 5 mm çapmda metal bilyalar) 
1. 4. 24. 2 - Deney Metodu 
Deneyden geçirilecek kablo numunesinden, sanlacağı metal çubuk 

çapı gözönünde tutularak, yeteri uzunlukta bir deney parçası kesilir. Var
sa, üzerindeki metal kılıf çıkartılır. 

Böylece hazırlanan deney parçası ile bir sarma düzeninden yararla
narak. Madde 1. 4. 2 deki Çizelge-5 de gösterilen ve kablo dış çapma uy
gun bir çubuk üzerine, birbirine sıkıca değecek biçimde, üç sanm yapı
lır. Böylece meydana gelen helisin serbest iki ucu, yaklaşık olarak,. 20 şer 
cm uzunlukta olmalıdır. Helis, Çubuktan dışarı alındığında, biçiminin ve 
durumunun bozulmaması için, iyice bağlanmalıdır. Bu durumdaki deney 
parçası firma serbest olarak asılır ve burada özel standardında ayrıca be-
ürtilmemişse, 90 + 2*C da 10 x 24 saat bekletilir. 

Fırından çıkanlan deney parçası, yaklaşık olarak, 20"C a kadar soğu
duktan sonra bilya banyosuna ik i ucu, 20 şer cm dışarda kalacak biçim
de gömülür. 

Bu durumda kablo iletkeni ile bilya banyosu arasına kablonun özel 
standardında belirtilen deney gerilimleri değerinde, 50 Hz lik bir alter
natif gerilim 1 saat uygulanır. 

Bu deneyde kabloda hiç bir atlama olmamalıdır. Aynca, denenen 
yalıtıcı kılıfta gözle görülebilen hiç bir çatlak meydana gelmemelidir. 
Çatlak olup olmadığmı görebilmek için, varsa, yalıtkan kılıfın üzerindeki 
sargı ve örgüler çıkarılır. 

1. 4. 25 - Yağa Dayanıklılık Deneyi 

1. 4. 25. 1 - Deney Düzeni 
— Bölüntülü cam silindir; 
— Cam boru; 
— Cam bilyalar, yaklaşık olarak 5 mm çapmda; 
— Cam çubuklar, yaklaşık olarak 10 mm çapmda; 
— Fırm, Madde 1. 4. 9. 1 de açıklanan özelikte; 
— Zımba; 
— Deney yağı, 
Anilin n o k t a s ı : 93, 0 + 3, 0"C 
Viskozite (Seybolt): 100 ± 5 (99"C da) 
Tutuşma nok ta s ı : 240, 5*C 
1. 4. 25. 2 - Deney Parçasının Hazırlanması 
Deneyden geçirilecek kablo numunesinden en az 150 cm boyunda 

bir deney numunesi kesilir. Deney numunesinin içerisinden damar, varsa 
iç koruyucu kılıf, üstteki sargı ve örgüler çıkanhr. 

Böylece elde edilen dış kılıftan 25 şer cm lik 6 deney parçası kesüir 
ve 1 den 6 ya kadar rakamlarla numaralanır. 

— Dış çapı 12 mm ve daha küçük, yağa yatınlmadan önceki kop
ma yükü 650 N den az olan kablolarda deney parçalan boru biçimü; 

— Dış çapı 12 mm den büyük ve yağa yatırılmadan önceki kopma 
yükü 650 N den büyük olan kablolarda şerit biçimü deney parçaları kul
lanılır. 

Deney parçalarının hazırlanması ile ilgiü diğer işlemler Madde 1. 4. 1. 
de açıklanan esaslara göre yürütülür. 

1. 4. 25. 3 - Deney Metodu 
— Boru biçimli 2, 4 ve 6 sayılı deney parçalan deneyde kullanılan 

cam silindire aşağıda açıklandığı gibi yerleştirilir. Cam silindirin dibi 2 
cm yüksekliğe kadar, cam bilyalarla doldurulur. Cam silindirin içerisine, 
alt ucu büyalarm üst yüzeyine oturacak biçimde, uygun çapta ve uzun
lukta bir cam boru yerleştirilir. Cam borunun içerisine deney parçası ko
nur ve cam borunun, silindirin tam ortasmda kalmasını sağlamak için 
yan taraflan cam bilyalarla beslenir. Bu işlem sırasında denep parçasmm 
içerisine hiç bir cam bilya girmemeli ve beslemek için konulan bilyala-
nn üst düzeyi deney parçasmm üst kenar düzeyini aşmamalıdır. 

Bundan sonra, deney yağı cam boru içerisine, deney parçasının üs
tünü en az 1 cm örtecek biçimde dökülür. Bu durumda cam boru ya
vaşça silindirden dışarı çekilir. Bu sırada deney parçası, konumunun de
ğişmemesi için, bir cam çubukla tutulmalıdır. 

Böylece, deney parçası cam bilyalar ve yağ içerisine gömülmüş bu
lunur. Bundan sonra cam silindirin ağzı, ortasmda bir boru bulunan per
dahlı bir cam tıpa ile kapatılır. 

— Şerit biçimli, 2, 4 ve 6 sayılı deney parçalan, altı cam bilyalarla 
yukarıda açıklandığı gibi doldurulmuş bulunan cam silindirin içerisine 
birbirlerine ve cam silindire değmeyecek biçimde konulur. Bundan sonra, 
cam silindir, yaklaşık olarak, 150 cm 3 deney yağı ile doldurulur ve cam 
silindirin ağzı borulu ve perdahlı bir cam tıpa ile kapatılır. 

— Böylece deneye hazırlanmış olan deney parçalan firma konulur 
ve 100 + 2'C da 24 saat tutulur. Fırından çıkarılan deney parçalan 24 
saat soğumaya bırakılır. Bundan sonra cam silindirden dışan alınır ve 
petrol eterinde kısa bir süre çalkalandıktan sonra, üzerinde kalmış bulu
nan yağ kalıntılarını gidermek amacı ile, bir bürümcük bez parçası ile 
silinir. 

Temizlenmiş olan deney parçası, üzerine 10 cm aralıkla, Madde 1. 4. 1 
de de anlatıldığı gibi, iki işaret konulduktan sonra çekme deneyinden ge
çirilir; çekme dayanımı ve uzama değerleri bulunur. 

— Tek rakamlı ve yağda yatırılmamış bulunan 1, 3 ve 5 sayılı de
ney parçalan da çekme deneyinden geçirilir; çekme dayanımı ve uzama 
değerleri bulunur. 

— Her üç deneyden elde edilen ortalama değerlerle Madde 1. 4. 1. 12. 4 
de açıklandığı gibi değişme değerleri hesaplanır. Bulunan değerler TS 35 
de verilen ilgili değerlere uygun olmalıdır. 

1. 4. 26 - Ağırlık Düşürme Deneyi 
Deneyden geçirilecek kablonun bir ucu sabit bir yere tesbit edilir, 

öteki ucuna, tespit noktasmdan 0, 5 m uzaklıkta, 0, 5 kg lık bir ağırlık 
bağlanır. 

Kablodan 0, 1 A lik bir akım geçirilir. Bu durumda ağırlık tespit 
noktasma kadar kaldırılır ve bu yükseklikten düşmeye bırakılır. Bu dü
şürme ardarda 5 kez yapılır. 

Ağırlık düşürme deneyinde, üetken kopması yüzünden akım kesü-
mesi olmamalıdır. 
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1. 4. 27 — Dielektrik Kayıp Katsayısı ve Dielektrik Kayıp İndîsi * 
Deneyi 

1. 4. 27. 1 - Cihaz 
— 50 Hz de ± (% 1 ölçülecek değer + 0, 1. 1 0 d o ğ r u l u k l a 

dielektrik katsayısı tgg yı bulmayı sağlayan bir ölçme düzeni (örneğin, 
Schering köprüsü gibi) veya 

— Dielektrik kayıp katsayısı ve kapasiteyi doğrudan ölçen bir dü
zen 

— Dielektrik sabitesini doğrudan ölçen bir düzen 
— Pırın, Madde 1. 4. 9. 1 de açıklanan özelikte 
— Uygun çapta metal silindirler. 
1. 4. 27. 2 - Dielektrik Kayıp Katsayısının Bulunması 
Dielektrik kayıp katsayısı tgg, kablo 1. 4. 2. 2 Maddesinde açıklanan 

bükme deneyinden geçirilmeden önce ve sonra özel standardmda belirti
len çeşitü gerilim değerlerinde, ölçülür veya ölçülerek bulunur. 

Ölçme çevre sıcaklığında yapılır. Bükme deneyinden sonra yapıla
cak ölçmelerde çok damarlı kablolar, çapı kablo çapının 15 katı olan, 
çubuklar üzerine 3 sarım yapılarak; bir damarlı kablolarda çapı kablo 
çapının 25 katı olan çubuklar üzerine 3 sarım yapılarak sarılır, ölçme 
birfarzlı alternatif gerilimle yapılır ve gerilim deneyden geçirilen dama
rın iletkeni ile metal koruyucu kılıf veya siper araşma uygulanır. 

Bulunan tgg değeri 0. 090 dan büyük olmamalıdır. Ayrıca 
tgg değerinin yükselmesi o, 25 U 0 ile 1, 25 U 0 ve 1, 25 U 0 Ue 2, 0 U 0 arasında 
0, 002 den büyük olmamalıdır. 

1. 4. 27. 3 - Dielektrik Kayıp İndisinin Bulunması 
Dielektrik kayıp indisi £ r tgg sıcaklıkla bağımlı olarak bulunur. 

Deney gerilimi en çok 2 kV olmalıdır. 

Deney Parçasının Hasırlanması ve Deneyin Yapılışı 
Deneyden geçirilecek kablodan, kablo üç damarlı ise bir damarından 

20-40 cm uzunluğunda bir parça kesiür ve iki ucu. Şekil-20 de görül
düğü gibi birer koruma halkası (elektrodu) ile donatılır. 

Böylece hazırlanmış olan deney parçası Madde 1. 4. 27. 1 de adı geçen 
firma yalıtılmış olarak yerleştirilir. 

Elektrodlardan çıkan uçlar tgg yı ölçecek ölçme düzenine bağlanır. 
İlk ölçme değeri çevre sıcaklığında almır. Bundan sonra fırının sıcaklığı, 
her kez 10 ar °C yükseltilip kararlı sıcaklık sağlandıktan sonra birer ölç
me yapılır. En son değer, yaklaşık olarak 85°C da okunur. 

Her 10°C sıcaklık yükseltilmesinde okunan tgg değeri, bu değerle 
ilgili er * değeri ile çarpılarak dielektrik kayıp indisi bulunur ve bu de
ğerler ordinat ekseni üzerinde sıcaklıklar absis ekseni üzerinde buluna
cak biçimde, g r . tgg eğrisi 20 - 85°C şuurları arasında çiziür. Gerekirse 
ekstrapole ediUr. 

Ölçme durcnınc 

Ölçme duıenıne 

• ) Her d a m a r ı a y r ı s ı p t r l t n m i s İcablolorda damar s i p e r i o l a b i l i r . 

ŞEKİL. 20 Dielektrik indisinin sıcaklıkla bağıntılı olarak bulunması için 

20-85°C arasında dielektrik kayıp indisi değeri 0, 75 den büyük ol
mamalıdır. 

1. 4. 28 - Darbe Gerilimi Deneyi 
1. 4. 28. 1 - Deney Düzeni 
— Darbe gerilimi generatörü, cephe süresi 
1 • 5 LI s ve sırt yarı değer süresi (50+10) p; s olan darbe gerilimi 

üretecek nitelikte 

*) £ r -tgg çarpımına dielektrik kayıp indisi denilir. Burada 
£ r yalıtkanın dielektrik sabitesi, tgg dielektrik kayıp katsayısıdır. 

*) £ r ya doğrudan ölçen bir aletle veya deney parçasının boyutla
rından ve ölçülen kapasitesinden hesaplanarak bulunabilir. 

— Atlama küreleri, 
— Darbe gerilimi osilografı, 
— Tepe değeri voltmetresi, 
— Gerilim bölücüler, atlama küreleri ve tepe değeri voltmetresine 

uygun özelikte 
1. 4. 28. 2 - Deneyin Yapılısı 
Darbe gerilimi deneyi, her kablo makarasından kesilmiş, yaklaşık 

olarak 10 m uzunluktaki bir deney parçası üzerinde ve kablo özel stan
dardında ayrıca belirtilmemişse 65 + 2°C iletken sıcaklığında 10 pozitif, 
10 negatif darbe ile TS 350 ve TS 684 de açıklanan genel esaslara ve TS 
684 ün 2. 2. Maddesine göre yapılır. 

Geriüm bir damarlı kablolarda iletken ile siper araşma; çok da
marlı kablolarda bir damar iletkeni ile, siperlerle birleştMlmiş diğer da
mar iletkenleri araşma uygulanır. 

Darbe geriUminin tepe değeri cephe süresi ve sırt yarı değer süresi 
için kablonun özel standardında verilen değerler almır. 

Deney sırasında ve sonunda kabloda hiç bir atlama olmamalı ve en 
son alman osilogramla, ayar sırasmda alınmış olan osilogram arasında 
bir biçim değişikliği bulunmamalıdır. 

Darbe gerilimi deneyinden sonra kablo, özel standardmda belirtilen 
deney gerilimi ile 1. 4. 8 Maddesine göre alternatif gerilimle deneyden ge
çirilir. Bu deney sonunda da kabloda hiçbir atlama olmamalıdır. 

1. 4. 29 - Yüksek Sıcaklığa Dayanma Deneyi 
Deneyden geçirilecek kablodan 20 cm uzunluğunda bir parça kesilir 

ve her iki ucu, 5 cm uzunlukta, damarlar ortaya çıkacak biçimde soyulur. 
Böylece hazırlanmış olan deney parçası 1. 4. 9. 1 Maddesinde özeüği 

açıklanan bir firma yatay olarak yerleştirilir. Burada 120 + 2"C de 7 x 24 
saat bekletiür. 

Bu süre sonunda kablonun yalıtkan kılıfında ve koruyucu kılıfında 
gözle görülebilecek hiç bir çatlama görülmemeli, damar rakamları oku-
nabilmeli ve ortak kılıfta hiç bir eriyip akma olmamalıdır. 

1. 4. 30 - Yalıtkan Kılıfın ve Koruyucu Kılıfın Termik Kararlılık De
neyi 

1. 4. 30. 1 - Deney Düzeni 
— Cam Boru, 
Bir ucu eritilerek kapatümış 110 mm uzunlukta, yaklaşık olarak dış 

çapı 5 mm ve iç çapı 3, 5 mm; 
— pH, 3-5 e duyarlıklı 
— Termostat, 2O0°C için ve yanlış sınırı, en çok ± 0, 5°C 
— Termometre, 1/10'C bölüntülü 
— Kronometre 
1. 4. 30. 2 - Deneyin Yapılışı 
Deneyden geçirilecek yalıtkan kılıf veya yalıtkan koruyucu kılıftan 

50 mg kadar bir parça küçük şeritler biçiminde kesilir. Bu parçacıklar, 
önceden 200°C a kadar ısıtılmış cam borunun içerisine konulur; ancak 
cam borunun üst kısmında en az, 30 mm lik bir yer boş kalmalıdır. Uzun
luğuna katlanmış yaklaşık olarak, 10 mm uzunlukta bir p H kağıdı, 2 
mm si cam borunun dışında kalacak biçimde cam borunun içine asılır. 

Cam boru, böylece, önceden 200 + 0, 5"C a kadar ısıtılmış olan ter
mostatın içerisine yerleştirilir. 

Cam boru termostatın içerisine 60 mm derin daldırılmış olmalıdır. 
pH kâğıdının pH 5 den pH 3 e dönüşme süresi kablo özel standardmda 
küıf malzemesi için verilen en az süreden daha küçük olmamalıdır. 

pH kâğıdının pH 5 den pH 3 e dönüşme süresinin sonu, pH 3 e 
karşüık olan kırmızı rengin ilk görüldüğü andır. 

TS 37/1961 Maddeleri ile TS 37/1972 Maddelerini Karşılaştırma Çizelgesi 
TS 37/1961'in TS 37/1972'mn 

Madde No. lan Madde No. lan 

Boyut Muayenesi 

1. 1 1. 3 
l . l l . b ) l 1. 3. 2. 5 
l . l l . b)2 1. 3. 2. 7 
1. 11. b)4 1. 3. 1 

Mekanik Deneyler 
1. 12. b 1. 4. 1 
1. 13. b 1. 4. 2 

TS 37/1961'in TS 37/1972'nin 
Madde No. lan Madde No. lan 

Termik Deneyler 

1. 31 b / l 1. 4. 13 
1. 32 1. 4. 23 
1. 33 b 1. 4. 9 
1. 34 b 1. 4. 11 
1. 35 b ) l 1. 4. 14 

-1. 35 b)2 1. 4. 15 
1. 36 1. 4. 17 
1. 37 1. 4. 18 
1. 38 1. 4. 16 
1. 42 1. 4. 25 

Elektrik Deneyleri 
1. 21 1. 4. 4 
1. 22 b/A 1. 4. 8. 2. 2 
1. 22 b)B 1. 4. 8. 2. 4 
1. 22 b)C 1. 4. 8. 2. 4 
1. 23 1. 4. 24 
1. 24 1. 4. 24 
1. 25 1. 4. 6 
1. 26 1. 4. 8. 2. 5 



Y Ö N E T M E L İ K 
3 Mayıs 1975 gün ve 15230 sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan «Eğitim Enstitüsü (İlkokul) Öğretmenliği Bölümü 

Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği» nin ekidir. 
ÖRNEK I 

AĞIRLIKLI YARI YIL SONU BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI 

(Buradaki etkinlikler, notlar ve ağırlıklar açıklamayı somutlaştır
mak için seçilmiştir. Bu örnekte öğrencinin almış olduğu ağırlıklı not 
ortalaması, 2, 85 olduğuna göre, bu öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ba

şarı notu 3 olacaktır. Çünkü, kesir 0, 50 nin üzerinde olduğundan en ya 
km bütün olan 3 e yükselmiştir. ) 

ÖRNEK II 
KREDİLİ NOT VE AKADEMİK ORTALAMA 

(Kredili not toplamı olan 45 kredi toplama olan 16 ya bölündüğü 
zaman 2, 81 çıkar. Bu öğrencinin bu dönemdeki akademik ortalaması 
2, 81 dir. ) 

EĞİTİM ENSTİTÜSÜ SINIF (İLKOKUL) ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS DAĞITIM VE KREDİ DÜZENİ ÇİZELGESİ 

G E N E L G E L E R 
Ticaret Bakanlığından: 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
İthalât: (75/21) 

1975 yılı I sayılı Liberasyon Listesinde yer alan 51. 04. 11, 12 gümrük 
tarife ve istatistik pozisyonlu «yalnız her nevî nakil vasıtası dış lastiği 
imalinde kullanılan kord bezleri», müracaat ve inceleme makamı Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere II sayılı Liberasyon Listesine alın
mıştır. 

Ticaret Bakanlığından: 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
İthalât: (75/22) 

1975 yılı I ve II sayılı Liberasyon Listelerinde aşağıdaki değişik
likler yapılmıştır: 

1 — I sayılı Liberasyon Listesinde yer alan 15. 11. 10 gümrük tarife 
ve istatistik pozisyonlu «Yalnız nitrasyon gliserini» (M. K. E Kurumu 
ihtiyacı için) kaydıyla müracaat ve inceleme makimi Sanayi ve Tekno-
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Yan yıldaki etkinlikler Ağırlık % 
Öğretmenin 
verdiği not Ağırlık Not 

1 — Ödev % 5 3 0, 05 X 3 = 0, 15 
2 — Seminer % 10 3 0, 10 X 3 = 0, 30 
3 — Laboratuvar veya atelye % 10 4 0, 10 X 4 = 0, 40 
4 Uygulama % 10 2 0, 10 X 2 = 0, 20 
5 — Ara Sınav % 15 2 0, 15 X 2 = 0, 30 
6 — Yarıyıl Sonu Sınavı % 50 3 0, 50 X 3 = 1, 50 

TOPLAM 2, 85 

Birinci Yıl 
A 

İkinci Yıl Ders Kredilerinin Saptanması 
A 

D E R S L E R 
f 

I 
Yan Yıl 

II 
Yan Yıl 

III 
Yarı Yıl 

IV 
Yarı Yıl 

Kuramsal 
saatler 

Uygulama 
saatleri 

Toplam 
kredi 

1 — Eğitime giriş 
2 — Eğ. Psi. a — Gelişim Psikolojisi 

b — Öğrenme Psikolojisi 
3 — Ölçme ve Değerlendirme 
4 — Ruh Sağlığı ve Rehberlik 
5 — Eğitim İdareciliği 
6 — Eğitim Sosyolojisi 
7 — İlkokullarda Öğretim I 
8 — İlkokullarda Öğretim II 

2 
3 
4 

a 

4 
2 5 

4 

5 

2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
3 

2 
a 
3 
3 
3 
8 
2 
3 
3 9 — Seçmeli Meslek Dersleri I 

10 — Seçmeli Meslek Dersleri II — — 4 (2 + 2) — 4 
2 
a 

0 
0 
0 

4 

11 — Türkçe ve Öğretimi 
12 — Çocuk Edebiyatı 
13 — Sosyal Bilgiler ve öğretimi 
14 — Matematik ve Öğretimi 
15 — Fen Bilgisi ve Öğretimi 
16 — Din Bilgisi ve Öğretimi 
17 — Ahlâk ve öğretimi 
18 — Müzik ve Öğretimi 
19 — Sanat İş - Yazı ve Öğretimi 
20 — Beden Eğitimi ve Öğretimi 
21 — Seçmeli Sınıf Öğ. Ders. 
22 — Seçmeli Sınıf Öğ. Ders. 
23 — Seçmeli Sınıf Öğ. Ders. 

4 

3 

2 

4 

3 

2 

2 
4 

2 

3 
4 

4 

2 

4 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
a 
2 
2 

3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 

24 — Türkçe Kompozisyon I - II 
25 — Yabancı Dil (Fran. İng. Al. ) 
26 — Devrim tarihi 
27 - Kültür Tarihi 
28 — Beden Eğitimi Çalışmaları 

2 
4 

1 

2 
4 

1 1 
4 
2 

2 
2 
3 
4 
2 

0 
0 
1 
0 0 

4 
3 
4 
2 

GENEL TOPLAM 25 25 25 25 

Dersler Kredisi 
Yan Yıl Sonu 
Başarı Notu Kredili Notu 

A 2 a 4 
B 2 3 6 
0 3 4 12 
D 2 3 6 
E 2 a 4 
F 2 a 4 
G 3 3 9 
TOPLAM 16 45 
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loji Bakanlığına gösterilmek üzere II sayılı Liberasyon Listesine alın
mıştır. 

2 — I sayılı Liberasyon Listesinde kayıtlı olan 29. 14. 59 gümrük 
tarife ve istatistik pozisyonlu «Diğerleri» karşısına «Stearik asit hariç» 
ibaresi ilâve edilmiştir. 

3 — 29. 14. 59 gümrük tarife ve istatistik pozisyonlu «Yalnız stearik 
asit (% 90 dan daha saf)» kaydıyla müracaat ve inceleme makamı Ti
caret Bakanlığı gösterilmek üzere II sayılı Liberasyon Listesine ko
nulmuştur. 

4 — I sayılı Liberasyon Listesinde yer alan 15. 03. 10 «Oleo-Stearin» 
15. 03. 90 «Diğerleri», 15. 10. 10 «Yalnız vitamin F» pozisyonları karşısma 
«Stearik asit ve sinai yağ asitleri hariç» ibaresi eklenmiştir. 

5 — Avrupa Ekonomik Topluluğuna Konsolide Edilen Liberasyon 
Listesinde kayıtlı 29. 14. 59 gümrük tarife ve istatistik pozisyonlu «Diğer
leri» ibaresinin «Hariç» kaydma «Stearik asit» maddesi de eklenmiştir. 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
İthalât: (75/23) 

1975 yılı Tahsisli ithal Malları Listesinde yer alan 272 sıra nu
maralı kotanın ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kota Güm. Ta. 
Sıra No. ve ist. No. Madde ismi 

272 84. 45 Madenlerin ve madeni karbürlerin iş
lenmesine mahsus makinalı aletler 
(Torna ve matkap tezgahlan ile 5 
HP'ye kadar -5 HP dahil- sabit elek
trikli masa tipi taşlama ve polisaj mo
torları hariç) 
• 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından: 

İLGİ: 19/3/1974 günlü, 10114/145-67965-974-22 sayılı 
Genelgeye Ektir. 

23/1/1974 günlü, 14777 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük 
Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalan ve Depoları hakkındaki Yönetmeli
ğin 7 nci maddesine binaen, bu mağaza ve depolarda satılan eşyalar
dan; Yalnızca Tekel Genel Müdürlüğüne ait Gümrük Hattı Dışı Eşya 
Satış Mağaza ve Depolarında satılacağı öngörülen maddelere, -Her 
çeşit yerli ve yabancı çay- da ilâve edilmiştir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğinin ona göre yapılmasını rica ederim. 

T E B L İ Ğ 
Maliye Bakanlığından: 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı 
Karara İlişkin Tebliğ 

Ser i : VI I N o : 149 
Madde 1 — Bakanlar Kurulunun 31/12/1974 tarih ve 7/9245 sa

yılı karanyle yürürlüğe konulan «Türk Deniz Ticaretini, Deniz Tica
ret Filosunu ve Gemi İnşa Sanayiini Teşvik ve Geliştirme Politikası 
Esasları» hakkındaki kararm uygulanması amaciyle Türk Parası Kıy
metini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Seri VII No. 114 
Tebliğin 1 inci maddesinin ilk fıkrası ile (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Yürürlükteki İthalât Rejiminin tahsisli ithal mallan listesinin 
Özel Sektör yatırım kotalariyle, II sayılı liberasyon listesinde yer alan 
«Muhtelif» ibareli Özel Sektör yatırım kaleminden tanzim olunan dö
viz tahsis ve müsaade belgelerinde yazılı dövizlerin transferi ile ilgili 
talepler; 

a) ithal edilecek malların mahiyetleri itibariyle ayn bir imal 
süresi gerektiren mallardan veya gemilerden veyahut gemi inşa mal
zemesi ve makinalarından olması (inşa edilmiş gemiler ve gemi mal
zemesi ve makinalan için imal süresi belgesi aranmaz), » 

Madde 2 — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 »ayılı 
Karara ilişkin Seri III No. 13 ithalât Tebliğinin 6. maddesinin 1 inci 
fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

«Yalnızca, ham petrol ve fuel oil ithalâtında, transfer için yetki
l i bankaya müracaat süresi üç aydır. Ancak, bununla ilgili olarak dör
düncü ay içinde yapılacak müracaatlar, teminatın ithalât rejimine göre 
ırad kaydedilmiş olması şartıyle yetkili bankalarca kabul edilir. » 

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Ticaret Bakanlığından: 

1975 yılı II sayılı Liberasyon Listesinde yer alan müracaat ve in
celeme makamı olarak Bakanlığımızın gösterildiği 15. 10. 10 gümrük 
tarife ve istatistik pozisyonlu «Sınai yağ asitleri» için bu maddeyi 
kullanan sanayicilere tahsis verilecektir, i lgi l i sanayicilerin (bugüne 
kadar Bakanlığımıza müracaat edenler dahil) bu Tebliğin yayımlan
masından sonra engeç 30 gün içinde aşağıdaki belgelerle Bakanlığımıza 
müracaat lan gerekmektedir. 

İstenilen belitler: 
1 — Sanayi Odasınca onaylanmış geçerli en son kapasite raporu 

sureti (Fotokopi kabul edilmiyecektir. ) 
2 — 1974 yılına ait fiili sarfiyat raporu 
3 — 1975 yılındaki ihtiyacın, miktar (Kg. ), değer ($ v. s. ) olarak 

dökümünü gösterir beyan, 
4 — 1974 yıh içinde tanzim olunan müsaade belgeleri tarih ve 

numaralan ile bu müsaade belgelerine müsteniden alınan ithal müsaa
deleri ve gerçekleştirilen fii l i ithalat ile bakiyeyi gösterir liste. 

İ L Â N L A R 
Urfa İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Anahtara uydurmak suretiyle hırsızlık suçundan sanık istanbul 
Kadıköy ilçesi Erenköy Bucağı S. Cedid Yelkenlideğirmen nüfusunda 
kayıtlı Urfa Kızılkoyun Mahallesinde oturur, Hüseyin oğlu Eliften 
doğma 1960 doğumlu Abidin (Abdi) Cavcı hakkında Mahkememizde 
icra kılınan duruşma sonunda, 15/9/1973 tarih ve 1973/134 esas, 
1973/118 karar sayılı ilâmı ile T. C. K . nun 493/2, 522, 54/3, 59 uncu 
maddesi gereğince beş ay hapis cezasına mahkûm edilmiş bu cezası 
647 sayılı K. nun 4/1 inci maddesi gereğince 1. 500 lira ağır para ceza
sına çevrilmesine karar verilmiş, bütün aramalara rağmen gıyabında 
verilen hüküm tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
ilgili maddesi gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapıl
dığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılması ilân 
olunur. 6606 

Osmaniye Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Osmaniye C. Savcılığının 4/5/1973 tarih ve 1973/385-1 sayılı iddia
namesi ile Osmaniye'nin Muymunsuyu Köyünden Yakup Ceyran'ın kı
zı Arzu Ceyran'ın ikinci yapılan doğum kaydının iptali davasının Mah
kememizde yapılan duruşma sırasında: 

Davalı bunca aramalara rağmen bulunamadığı gibi adreside tes
pit edilemediğinden Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edildiği 
halde duruşmaya gelmemiş bulunduğundan ilânen gıyap kararı tebli
ğine karar verilmiştir. 

ilân müteakip davalı Yakup Ceyran'ın Mahkememizin 1973/356 
esas sayılı dava dosyasının 13/5/1975 günü saat 9. 00 a muallak bulunan 
duruşmasında hazır bulunması gıyap karan yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 6610 
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Zile Devlet Hastanesi Baştabipliğinden: 

Muh. 

C İ N S İ 
Fiyatı Tutarı teminatı İ H A L E 

C İ N S İ Miktarı Lira Kr . Lira Lira Kr . günü ve saati 

îlâç ve tıbbî malzeme 39 Kİ. Muhtelif 50.236 3.767,70 11/6/1975-15.00 
Gıda maddeleri 57 Kİ. Muhtelif 42.300 3.172,50 12/6/1975-14.00 
thtiyaç maddeleri 9 Kİ. Muhtelif 4.695 352,15 12/6/1975-14.00 
Koyun eti 200 Kg. 30,— 6.000 450,— 12/6/1975-14.30 
Ergeç eti 300 Kg. 25,— 7.500 562,50 12/6/1975-14.30 
Sığır eti (Kemiksiz) 1.500 Kg. 25,— 37.500 2.812,50 12/6/1975-14.30 
Ekmek 10.000 Kg. 3,22,5 32.250 2.418,75 12/6/1975-15.00 
Çörek (Ufak) 1.000 Ad. 0,50 500 37,50 12/6/1975-15.00 
Kömür nakliye ücreti 75 Ton 100,— 7.500 762,50 12/6/1975-15.30 
Kuru odun 30 Ton 400,— 12.000 900 — 12/6/1975-16.00 

1 — Zile Devlet Hastanesinin 1975 malî yüı ihtiyacı olan yukarıda 
yazılı maddeleri kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle ihaleye çıkarü-
mıştır. 

2 — Kömür nakliye ücreti ile odun ihaleleri açık eksiltme ile yapı
lacaktır. 

3 — Maddelere ait eksiltmeler hizalarında gösterilen tarih ve saat 
lerde Hastanede yapılacaktır. 

4 — isteklilerin 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre lüzumlu olan 
belgelerim teklif mektuplarına ekli olarak kapalı bir zarf içerisinde 
belirtilen ihale saatinden engeç yarım saat önce Komisyona vermeleri 
şart ir. Gecikmeler kabul edilmez. 

5 — İhale ve eksütmelere ait şartname ve listeler her gün mesai 
saatlerinde Ankara, Tokat, istanbul Sağlık Müdürlüklerinde ve ZUe 
Devlet Hastanesinde görülebilir. 7243 /4-3 

Orman Bakanlığından : 

Balıkesir İlinin Dursunbey İlçesi 
Burdur İlinin Bucak İlçesi 
İçel İlinin Silifke ilçesi 
istanbul i l inin Üsküdar ilçesi 
İzmir İlinin Menemen, Seferihisar ve Bergama İlçesi 
Kastamonu İlinin Azdavay İlçesi 
Kırklareli İlinin Merkez, Lüleburgaz ve Pmarhisar ilçesi 
Kocaeli İlinin Gebze İlçesi 
Konya İlinin Beyşehir İlçesi 
Sakarya İlinin Akyazı İlçesi 
Samsun İlinin Bafra İlçesi 
sınırlan içinde bulunan ormanlardan: 
Evvelce sınırlaması yapılmış yerlerde, 6831 sayılı Kanunun 1744 

sayılı Kanunla değişik 2. maddesinin uygulamasına ilişkin çalışma
lara başlanacağı, 

Bu ilçeler dahilinde kalıp da, henüz sınırlaması yapılmamış or-
manlann kadastrosunun yapılacağı, 

Aym Kanunun 8. maddesi gereğince ilgililere duyurulur. 

6835 / 2-2 • 
Malatya Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi Müdürlüğünden: 

Miktan Tutan G. Temi. İhale şekli 
Gn. No. Cinsi Kg. Lira Kr . Lira Kr . ve saati 

1 Ekmek (Francala) 6.800 26.153,48 1.961,50 Kapalı zarf 
Saat: 11.00 

2 Kuru yiyecek maddesi 13 53.487,50 5.493,75 Kapalı zarf 
Saat: 11.30 

3 Sebze ve meyva 20 15.000,— 1.125,— Kapah zarf 
Saat: 14.00 

1 — Yukanda yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31. mad
desi uyarınca satm alınacaktır. 

2 — İhaleye iştirak edeceklerin aynı Kanunun 29 maddesi gereğin
ce her grupta yazılı maddeler için fiyatları belirtilerek hazırlayacaklan 
teklif mektubu, 1975 yuma ait Ticaret Odası vesikası ile geçici teminat 
makbuzlarını, yukanda belirtilen saatlerden bir saat evveline kadar Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, 

3 — ihale 17/6/1976 Salı günü saat 11.00 de okul binasında toplana
cak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler, mesai saatleri dahilinde her gün Okul 
Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
7198/4-1 

Malkara Nirengi işleri Grup Şefliğinden: 

işin cinsi : Arazi vitesli taşıt aracı (Jeep, Pikap, Land - Rover) 
gibi, M i k t a n : 8 adet, Muhammen bedeli: 325,— lira bir araç için, 
Geçici teminat ı : 2.437,50 lira bir araç için, İhalenin tar ihi : 4/6/1975, 
Günü : Çarşamba, Saati: 10.30 da. 

1 — Yukanda belirtilen iş 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — ihale Malkara Nirengi Grup Şefliği daire ve şantiye bina
sında yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartname Nirengi Grup Şefliğinde ve Bölge Tapu
lama Müdürlüğünde görülebilir veya bedelsiz temin edilebüir. 

4 — Kiralanacak taşı t lann tamamı veya ayn ayn müteahhitlere 
ihalesi mümkündür. 

5 — isteklilerin usulü dairesinde geçici teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubunu havi zarflarım ihale saatinden bir saat 
evveline kadar belirtilen yerde toplanacak olan Komisyon Başkanına 
vermiş olmalan veya gelmiş olması şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 6957 / 4-4 

Altındağ 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/555 
Davacı Hamit Deniz vekili Avukat Ilhami Coşkun tarafmdan 

davalılar Nurettin Demirkol ve diğer 13 arkadaşları aleyhine açılan 
izaleyi şüyu davasmm yapılmakta olan dturuşmasında: 

Davalılardan Muharrem Odabaşı ile Demirşah Ekincinin gösteri
len adreslerinde bulunamadıkları yapılan zabıta tahkikatından anla
şıldığından adı geçen davalıların mukabil delilleriyle birlikte duruş
manın bırakıldığı 10/6/1975 günü saat 9.15 de bizzat kendilerinin hazır 
bulunmaları veya kendilerini temsilen bir vekil göndermeleri, aksi 
takdirde davanın basit usulü M . K . nun 509 ve 510 uncu maddeleri 
gereğince duruşmanın yokluklarında devam olunup karar verileceği 
hususunun, dava dilekçesi yerine kaim olunmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 6817 

1974/556 
Davacı Hamit Deniz vekili Avukat Ilhami Coşkun tarafından da

valılar Halit Uyar ve 13 arkadaşları aleyhine açılan izaleyi şüyu dava
sının yapılmakta olan duruşmasında: 

Davalılardan Muharrem Odabaşı ve Demirşah Ekinci'nin gösteri
len adreslerinde bulunmadıklan yapılan zabıta tahkikatından anla
şıldığından adı geçen davalıların mukabil delilleriyle birlikte duruş
manın bırakıldığı 10/6/1975 günü saat 9.15 de bizzat kendilerinin hazır 
bulunmaları veya kendilerini temsil ettirmek üzere bir vekil gönder
meleri, aksi takdirde davanın basit usulü M . K . nun 509 ve 510 uncu 
maddeleri gereğince duruşmanın yokluklarında devam olunup karar 
verileceği hususunun ve dava dilekçesi yerme kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 6816 

Ankara 2. tş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1974/2435 
Davacı Millî Savunma Bakanlığı vekili Hazine Avukatı Yıldız 

Meriçli tarafından, davalı İbrahim Ilıcan, Keçiören Yeniyol Durağı 
Gürhan Sokak Şimşek Apt. No. 44 - Ankara adresine 1.579 TL. alacak 
davasının yapılan yargılamasında: 

Davalının dava dilekçesinde gösterilen ve yukarıda belirtilen ad
resine dilekçe suretinin tebliğ edilemediği ve başkaca adresinin de 
bilinemediğinden davalıya tebligatın ilânen yapılmasına karar veril 
mistir. 

Karar gereğince duruşmanın 10/6/1975 günü saat 9.40 da yapıla
cağı davalıya dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

6813 
— — • 

Kocaeli Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/1429 
Davacı Mümin Çakır tarafından açılan veraset davasında muris 

Zekeriya eşi Fethiye'nin adresi meçhul olduğundan mirasta neyi ter
cih edeceği sorulamadığından 10/6/1975 günü saat 9.00 da mahkemeye 
gelmesi aksi halde mirasta mülkiyet hakkını tercih ettiği sayılacağı 
hususu tebliğ olunur. 7347 
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Muş Cumhuriyet Savcıüğından: 

Cinsi 
Miktarı 
adet 

M . bedeli 
TL. 

G. teminatı 
TL 

İhale 
tarihi 

Gıda maddesi 14 89.400 6.300 6/6/1975 
1 — Muş Kapalı Cezaevinin 1975 malî yılma ait yukarıda bir ka

lem yazılı gösterilen ihtiyaç maddeleri kapalı zarf usulüyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İhale tarihi 6/6/1975 Cuma günüdür verilen teklif zarflan aym 
gün saat 15.00 de Komisyon Başkanı tarafından Cumhuriyet Savcısı 
Odasmda kabul edilir. Saat 15.00 den sonra verilen teklif mektuplan 
kabul edilmiyecektir. 

3 — İstekliler ihale şartnamesini her gün mesai saatleri dahilin
de Cezaevi Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığında görülebüir. 

4 — İsteklilerin kanunun aradığı belgelerle müracaat etmeleri 
postada vuku bulacak gecikmelerin nazara almmıyacağı ilân olunur. 

7225/4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü Elâzığ Sekizinci 
Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemiz ihtiyacı için 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gere 
ğince 1 adet kapalı zarf usulü ile 10/100/12 hatlık CROSSLAR veya ben
zeri sistem otomatik telefon santralı satm alınacaktır. 

Muhammen bedeü 443.900,— lira olup geçici teminatı 21.5061— 
Uradır. 

Eksiltme 12/6/1975 Perşembe günü saat 11.00 de Bölgemiz Satm 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname mesai saatlerinde Bölgemiz Malzeme Amirii-
ğinde görülebilir. İsteklilere 50.00 Ura bedelle gönderiür ve verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 32. maddesine göre hazırlayacak-
lan kapalı teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evvel Komis
yon Başkanlığına vereceklerdir. (Postadaki gecikmeler nazara alınmaz.) 

7344/4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Elâzığ Sekizinci 
Bölge Müdürlüğünden: 

C i n s i 
Miktarı Muhammen Geçici 

adet bedeli teminatı Eksiltme gün ve saati 

1 
ıoooı ıoooı 

f 20.000,— 1.500,— 13/6/1975 Cuma 11 de 

Kazma sapı alımı 
(Meşe) 
Kürek sapı alımı 
(Söğüt) 
136 gün müddetle 
Minübüs kiralanması 1 51.000,— 3.800,— 13/6/1975 Cuma 16 da 

Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ek
siltme gün ve saatleri yazılı 2 kalem malzeme ve 1 adet minübüs 2490 
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince satm alınacak ve kiralana
caktır. 

Bu işe ait şartname mesai saatlerinde Bölgemiz Malzeme Amirii-
ginde görülebiür. Hariçten isteyenlere bedelsiz gönderilir. 

Istekülerin 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre hazırlıya
caklan kapalı tekUf mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. (Postadaki gecikmeler nazara 
alınmaz.) 7242 / 4-3 

Ankara 14. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/576 
Davacı Millî Eğitim Bakanlığı vekili Avukat Refika Zihni Gündüç 

tarafından davalılar Fedai Öztürk ve Mehmet Aydın aleyhine ikame 
olunan alacak davasının yapılan açık duruşması s ırasında: 

Davalılardan Mehmet Aydm'ın Hamzabey Mahallesi Zeytinlik So
kak No. 3, Muradiye - Bursa, Fedai Öztürk'ün Altıparmak Mahallesi 
Değirmen Sokak No. 80 - Bursa adreslerine çıkarılan davetiyeler Dilâ 
tebliğ iade olup, C. Savcılığı marifetiyle yaptırılan zabıta tahkikatın
da da yeni adresleri tespit edilememiş olduğundan davetiyenin ilânen 
tebliğine karar verilmiş olup, duruşma 20/6/1975 Cuma günü saat 
10.40'a talik edilmiştir. 

Yukarıda adı geçen davalılar belli gün ve saatte duruşmaya gel
mediklerinde haklarında gıyap kararı çıkartılacağı, davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 6812 

Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği Başkanlığından: 
ANKARA 

Sıra 
No. C i n s i 

Miktarı Tutan Muv. Tem. İhalenin yapılacağı 
kalem Lira Lira saati yeri 

1 — Kuru Erzak 3? U64.900,— 51.697— 14.30 Ankara Valili
ği Birlik Encü
meninde 

2— Sebze-Meyve 45 497.400— 23.646,— 15.00 Ankara Valili
ği Birlik Encü
meninde 

Yetiştirme Yurtlarının ihtiyacı olan satm almalar kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. 

1 — Kuru erzak ve sebze-meyve ihalesi 11/6/1975 günü hizasında 
yazılı yer ve saatlerde yapılacaktır. 

2 — Bu işlere ait şartname ve birim fiatları Ankara Valilik Bina
sı alt kattaki Birl ik Ayniyat Saymanlığında görülebilir. 

3 — İhalelere ait muvakkat teminat Birlik Nakit Saymanlığına 
yatırılacaktır. 

4 — Bu ihalelere iştirak etmek isteyenlerin usulüne uygun bel
geleriyle ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Bir l ik Baş
kanlığına vermeleri Uân olunur. 6805 / 4-3 

Ağn Sağlık Okulu Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye 
Sıra çıkacak malın 
No. C i n s i 

Miktan 
kilo 

M . Bed. G. Tem. 
Lira Lira 

İhale 
tarihi 

İhale 
saati 

1 Ekmek 30.000 105.000 7.875 16/6/1975 10 da 
2 Koyun ve Sığır eti 4.000 92.500 6.940 16/6/1975 11 de 
3 Kuru gıda maddesi 30 Kal. 144.775 10.860 16/6/1975 14 de 
4 Yaş Sebze 28 Kal . 51.150 3.840 16/6/1975 15 de 

Okulumuzun 1975 malî yüı ihtiyacı için yukarıda yazüı 4 kalemde 
gösterilen muhammen bedeli, tutarı, geçici teminattan belirtilen gıda 
maddeleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak kapalı zarf usu-
liyle satm alınacaktır. 

İhale 16 Haziran 1975 Pazartesi günü Ağrı Sağlık Okulu (Müdür 
odasmda) yukanda verilen saatlerde yapılacaktır. 

Talipülerinüı teminat makbuzları, banka mektubu, ticaret ve sa
nayi odası belgesini, ikametgâh tezkeresini ve mektuplarını havi kapalı 
zarflarını ihale günü ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri 
şarttır. Bu işe ait şartname her gün mesai saatleri içerisinde Ağrı Sağlık 
Okulu Müdürlüğünde görülebüir ve temin edilebüir. Postada vaki gecik
meler nazara alınmaz. 7245 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Kayseri 6. Bölge Müdürlüğün
den : 

1 — Develi - Tomarza - Aynm Felahiye - Çukur - Kayseri - Gemerek 
Ayrım Akkışla yollarına çekilecek 48.182 m 3 temel malzemesinin ihzar, 
yükleme, nakil, boşaltma ve figüresi işi 11/6/1975 Çarşamba günü saat 
11.00 de Bölgemiz Komisyonunca kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka-
nlmıştır . 

2 — Muhammen bedeli 1.541.551,18 lira olup, muvakkat teminatı 
60.000,— Uradır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde 
görülebilir. 

4 — İsteklilerin en geç 6/6/1975 Cuma günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müracaatta 
Genel Evrak kayıt tarihi muteberdir.) dilekçelerine keşif bedelinin 
yansı kadar benzeri iş yaptığına dair resmî dairelerden alınmış belge 
veya keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi, ilk ilân tari
hinden sonra alınmış banka referans mektubu, bunu tevsik eden 
malî durum, yapı araçları, taahhüt bildirilerini, isteklilerin şirket 
olması halinde imza sirküleri ile sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden 
sonra alınmış hali faaliyet belgesiin ekliyerek yeterlik belgesi alma-
lan. 

5 — İsteklilerin 1975 yılı ticaret ve sanayi odası vesikası, yeter
lik belgesi, geçici teminatları ile, usulüne uygun olarak hazırlayacak
ları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. 

6 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân 
olunur. 7227 / 4-2 
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Ankara iflâs Memurluğundan: 

1973/17 
Müflis Vedide Basmacı hakkındaki iflâs kararı Ankara Asliye 2 nci 

Ticaret Mahkemesinin 12/5/1975 gün ve 1975/226 esas ve 195 sayılı ka-
ralarıyle ve İcra İflâs Kanunun 254. maddesi gereğince kapatılmasına 
karar verilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. 6880 

Akyazı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/216 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan İbrişim ta

rafından davalı Sebahattin Dönmez aleyhine açılan tazminat davasının 
yapılmakta olan açık yargılaması sırasında : 

Davalı Sabahattin Dönmez'in 30/5/1975 günü saat 9.00 da mahke
mede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, ib
raz etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü göndermesi veya 
hazır bulundurulması aksi halde yolduğunda duruşma icrası ile ka
rar verilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebilğin yapıl
mış sayılacağı duyurulur. 6947 

1975/226 
Davacı Akyazı Orman idaresi vekili Avukat Ferihan ibrişim ta

rafından davalı Mustafa Civan aleyhine açılan tazminat davasının ya
pılmakta olan açık yargılaması sırasında: 

Davalı Mustafa Civan'nm 30/5/1975 günü saat 9.00 da mahkeme
de hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz 
etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü göndermesi veya ha
zır bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar 
verilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

işbu ılûnm yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapılmış 
sayılacağı duyundur. 6946 

1975/264 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan ibrişim ta

rafından davalı Hasan Bayrak aleyhine açılan tazminat davasının ya
pılmakta olan açık yargılaması sırasında : 

Davalı Hasan Bayrak'ın duruşma günü olan 2/6/1975 günü saat 
9.00 mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil et
tirmesi ibraz etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü gönder
mesi veya hazır bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma ic
rası ile karar verilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilânın yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapılmış 
sayılacağı duyurulur. 6945 

1975/82 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan ibrişim ta

rafından davalı Mehmet Kaya aleyhine açılan tazminat davasının ya
pılmakta olan açık yargılaması s ırasında: 

Davalı Mehmet Kaya'nın 2/6/1975 günü saat 9.00 da mahkemede 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz et
mek istediği belge ve delillerini duruşma günü göndermesi veya ha
zır bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar 
verilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

işbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliği yapıl
mış sayılacağı duyurulur. 6944 

9175/269 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan ibrişim ta-

s rafından davalı Mustafa Koçak aleyhine açılan tazminat davasının ya
pılmakta olan açık yargılaması sırasında : 

Davalı Mustafa Koçak'm 2/6/1975 günü saat 9.00 da mahkemede 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz et
mek istediği belge ve delillerini duruşma günü göndermesi veya hazır 
bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar veri-
lebeleceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

işbu ilânın yayınlanmasına takiben 15 gün sonra tebliğin yapıl
mış sayılacağı duyurulur. 6943 

1975/277 
Davacı Akyazı Orman idaresi vekili Avukat Ferihan Ibrihim ta

rafından davalı Bahattin Delice aleyhine açılan tazminat davasının ya
pılmakta olan açık yargılaması s ırasında: 

Davalı Bahattin Delice'nin 2/6/1975 günü saat 9.00 da mahkemede 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz et
mek istediği belge ve delillerini duruşma günü göndermesi veya ha
zır bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar 
verilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapıl
mış sayılacağı duyurulur. 6942 

1975/301 
Davacı Akyazı Orman idaresi vekili Avukat Ferihan ibrişim ta

rafından davalı Remzi Güngör aleyhine açılan tazminat davasmm ya-
pılmkta olan açık yargılaması s ırasında: 

Davalı Remzi Güngör'ün duruşma günü olan 2/6/1975 günü saat 
9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi ibraz etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü gön
dermesi ibraz etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü gön
dermesi aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar verilebileceği
nin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapıl
mış sayılacağı duyurulur. 6941 

1975/300 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan ibrişim ta

rafından davalılar Hasan Sayüı ve Mustafa Asım Sayılı aleyhlerine 
açılan tazminat davasının yapılmakta olan açık yargılamalan sırasında: 

Davalılar Mustafa Asım Sayılı ile Hasan Sayılının duruşma günü 
olan 2/6/1975 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmalan veya 
kendilerim bir vekille temsil ettirmeleri veya bizzat hazır bulunmala
rı ibraz etmek istedikleri belge ve delillerini duruşma günü gönder
meleri veya hazır bulundurulmalan aksi halde yokluklannda duruş
ma icrası ile karar verilebileceğinin davalılara tebliğine karar veril
miştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra davalılara teb
liğin yapılmış sayılacağı duyurulur. 6940 

1975/287 
Davacı Akyazı Orman idaresi vekili Avukat Ferihan ibrişim ta

rafından davalı Sadettin Akkul aleyhine açılan tazminat davasmm ya
pılmakta olan açık yargılaması s ırasında: 

Davalı Sadettin Akkul'un 2/6/1975 günü saat 9.00 mahkemede ha
zır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz etmek 
istediği belge ve delillerini duruşma günü göndermesi veya hazır bu
lundurulması aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar verile
bileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin ya
pılmış sayılacağı duyurulur. 6939 

1972/288 
Davacı Akyazı Orman idaresi vekili Avukat Ferihan ibrişim ta

rafından davalı Hüseyin Baştan aleyhine açılan tazminat davasının 
yapılmakta olan açık yargılaması sırasında: 

Davalı Hüseyin Baştan'nın duruşma günü olan 2/6/1975 günü saat 
9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille tem
sil ettirmesi ibraz etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü 
göndermesi veya hazır bulundurulması aksi halde yokluğunda duruş
ma icrası ile karar verilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiş
tir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonr tebliğin yapıl
mış sayılacağı duyurulur. 6938 

1975/276 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan ibrişim tara

fından davalı Adnan Çimen aleyhine açılan tazminat davasmm yapıl
makta olan açık yargılaması s ı ras ında: 

Davalı Adnan Çimen'nin duruşma günü olan 2/6/1975 günü saat 
9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi ibraz etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü gön
dermesi ibraz etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü gön
dermesi aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar verilebilece
ğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

i şbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapıl
mış sayılacağı duyurulur. 6937 
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Harita Genel Müdürlüğünden: 

1. 6246 sayılı Kanuna istinaden dış memleketlerden aşağıda 
cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacaktır. 

2. Teklifler: Adı geçen malzemenin ilk ilân tarihinden itibaren 
30 gün içinde Genel Müdürlük Lojistik Daire Başkanlığına verilmek 
üzere Genel Evrak'a kapalı, mühürlü 10 (on) nüsha olarak verile
cektir. (4 nüsha pullu ve tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte) 

3. Postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 
4. Fiyat ve kalite bakımından uygun görülen teklif fiması adına 

gayri kabili rücu ve teyid edilmiş akreditif açılmak suretiyle satın 
alınacaktır. 

5. Fiyatlar FOB kıymeti üzerinden düzenlenecektir. 
6. Teklif edilen malzemenin tümünü veya bir kısmını alıp al

mamakta Harita Genel Müdürlüğü serbesttir. 
7. Her madde için ayn ayrı teklif verilecektir. 
8. Akreditif açılmadan önce akdedilecek mukavelede bulunan 

belli başlı şa r t l a r : 
a) Akreditif müddeti içerisinde veya mücbir sebeplere istina

den yapılacak teminat devresi içinde malzemenin şevki yapılmazsa 
akreditif tutannm % 10 u tazminat olarak alınacaktır. 

b) Malzemenin sevkedüdiğine dair 3 nüsha konişmento 10 nüs
ha fatura, 2 nüsha menşe şahadetnamesinin ibrazında malzeme bede-
l i r in °/o 90 ı, malzeme Harita Genel Müdürlüğüne geldiğinde muayene 
heyeti tarafından verilecek müsbet raporu müteakip bankaya verile
cek talimata istinaden de bakiye % 10 ödenecektir. 

c) Akreditifin açılışı ve temditteki ecnebi banka masraflarını 
satıcı firma, Türkiye'deki banka masraflarını Harita Genel Müdürlüğü 
ödeyecektir. 

d) Her türlü ihtilaflar M . S. B. Harita Genel Müdürlüğünün 
bulunduğu Ankara Mahkemelerinde halledileceğine dair maddeler 
bulunacaktır. 

9. Gerekli her türlü bilgi Harita Genel Müdürlüğü Lojistik 
Daire Başkanlığından alınabilir. 

MALZEMENİN CÎNSI MİKTARI 

1. GİYOTİN BIÇAK : 1 Adet 
TEKNİK ÖZELLİĞİ 

— Azami kâğıt kesme ebadı 115 cm. olan programsız 
— İki elle çalışma olanağı olan 
— Kâğıt kesim miktarı ışıklı ekranla hassas görünebi

lecek 
— Foto seli çalışma sistemi olacak (5 takım yedek 

fotosel) 
— 10 adet yedek bıçak 
— 300 adet bıçak çubuğu 
— 2 adet monte edilebilir giyotin masası 
2. 4 ve 5 RENKLİ OFSET MAKİNASI: 1 Adet 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
— Çalışılacak kâğıt ebadı azami 70x100 
— Su üniteleri daimî devirli ve kontrol cihazlı 
— Kuru ofset baskıya elverişli 
— Kâğıt statik elektriğini elimine edecek ünite 
— Baskı öncesi kâğıt tozunu alabilecek toz emme 

cihazı 
— Fotosel tertibatlı 
— Makina normal aksesuvarlı ve avadanlığı 
— 380/220 V. 50 Cl . elektrik teçhizatlı 
— Sümüklüböcek sistemi (ayrıca fiyatta belirtilecek) 
— Her ünite için 2 takım yedek form ve doctor roller 
— Her ünite için yedek su merdanesi (ve 400 metre 

su merdane hortumu) 
— Her ünite için 300 adet çinko (veya alinunyum me

tal kalıp) 
— Her ünite için 100 adet alt kauçuk ve 100 adet üst 

kauçuk % 10 miktarı havalı) 
— Her ünite için 300 er adet (0,10 0,15 0,25 mm.) kazan 

altı kâğıdı 
— Montaj ve asgari 3 aylık eğitim masrafı makina fiyatı 

içerisinde düşünülecek 
— Yedek merdane yıkama bıçağı (Her ünite için 5 er 

adet) (Aynı özelliklerle 4 renkli makina için ayn, 5 
renkli makina için de ayn teklif verilecektir) 

MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

3. ALİDAT OLİMETRİK : 15 Adet 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

— Alidat olimetrik 
— Alet mikyas cetveli (Mistira; muhtelif mikyaslarda) 
— Alet plançetesi 
— Plançete sehpası 
— Mira 
— Alet büyütmesi 25-35 misli arasında 
— Objektif açıklığı 4-4,5 cm. çapında 
— 100 metre mesafede gördüğü saha 2, 3, 2, 5 m. çapında 
— En kısa net görüş mesafesi 2,5 m. civarında 
— Muhtelif meyil ölçülmesinde düzeltme katsayısı ile 

işlem görmeden doğrudan rakım farkını tespit etmek 
— Ayrıca yedek teçhizat olarak denklenatuvar (pusula) 

yedek düzeçler bulunmak 
— Düşey taksimat dairesi 400 grada göre ayarlanmış 

olup, dakikaya kadar okuma imkânı sağlamak 
— Düz mesafe ve yükseklik farklannı herhangi bir ta

belaya veya hesap cetveli ile hesaplamaya lüzum kal
maksızın direk olarak vermeli 

— Rakım hassasiyetleri: Yuvarlak ruhlu : 2 mm. lik 
ruhlu oynaması 8 dakikaya tekabül etmeli. 

— İndeks ruhlusu: 2 mm. lik ruhlu oynaması 60 saniye
ye tekabül etmeli. 

— Emire konulmuş ruhlu: 2 mm. lik ruhlu oynaması 
2 dakikaya tekabül etmeli. 

— Takma ruhlu : 2 mm. lik ruhlu oynaması 4 dakikaya 
tekabül etmeli. 

— Nivelman ruhlusu: 2 mm. lik ruhlu oynaması 60 
saniyeye tekabül etmeli. 

— Dirsekli oküler tertibatı bulunmalı. 
— Alet mikyas cetvelleri (Mıstıra) 
— Cetveller paslanmaz ve hareret değişmelerinden ebad 

değiştirmez madenden yapılmış olup uzunluklan 30 
cm. den kısa olmamalı üzerlerinde nokta koyma 
çivisi bulunmalı her aletin (1:1.000; 1:2.000; 1:2.500; 
1:5.000 mikyaslı dört mıstırası bulunmalı.) 

— Alet plançetesi: Plançete 60x75 ebadından küçük 
olmamak, fırınlanmış gürgen, İhlamur, gibi benzeri 
ağaçlardan imal edilmiş ayrıca altında madeni tak
viye kuşaklan bulunmalıdır. 

— Plançete sehpası : Sehpa fınnlanmış ve budaksız 
gürgenden yapılmış, taşımayı kolaylaştırmak için 
ayaklar geçmeli cinsten imal edilmiş, başlık ve mah
muzlar irtibatlı civata ile takviyeli olmalı. 

— Sehpa başlığı madeni olup plançete ile irtibat vidaları 
kanik ve kalın diş cinsinden ve çabuk yalama olmıya-
cak şekilde iyi bir madenden imâl edilmiş ve başlık 
,plançetenin yatay ve düşey düzeltmeleri için ayar 
vidası ve tespit mandalı bulunmalıdır. 
Geçmeli sehpanın ağırlığı 42 kilogramı geçmemeli. 

— MİRA: 4 m. lik katlanabilen cinsten maden veya 
fırınlanmış ebad değiştirmeyen budaksız sağlam 
ağaçtan olmalı. 
DİSTOMAT Dİ—10 2 Adet 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
Elektronik mesafe ölçü aletidir. 

— Ölçü sının 1 den 1000 m. ye kadar. 
— Ortalama hata-1 cm. 
— Bi r mesafe ölçüsü için gerekli zaman 60" 
— Mesafe göstergesi işaretleri 000.00-999.98 m. 
— Açık objektif kutru 70 mm. 
— Fokus uzaklığı 80 mm. 
— IR ışın huzme açısı 15' (40 cm/100 m.) 
— Ölçü frekans (otomatik tarar şekilde) 13.4868/6 dan 

14.98540 M H Z e kadar. 
— Neşriyat takati (gücü) 1.2 mW (Milivat) 
— Ölçü esnasında ceryan sarfı takriben 10 YVolt 
— 1 K m . 1 cm. hata ile ölçü yapar 
— Komple 

7435/2-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
. ^ _ ( , l I -, ~_ 

I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası 
ve cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile 
satm alınacaktır. 

II — Şartname almak istiyen firmalar başlıklı kâğıtlarına malze
menin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi 
bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şartnameleri 
Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 702 Numaralı 
Odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. 

III — Tekliflerin en geç 3/7/1975 Perşembe günü saat 17.30 da 
Genel Müdürlükte bulndurulması gerekir. B u tarihten sonra verilen
ler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikme
ler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

Dosya Numaras ı : 74-218-1, Cins i : Paletli t raktör yed., Şartname 
Bedeli : 50,— TL. 7412/3-1 

Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kara birlikleri ihtiyacı için aşağıda muhteviyatı yazılı i k i kalem 
çelik boru 2490 sayılı Satın Alma Kanununun 31. maddesi uyarınca 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

İsteklilerin usulüne uygun hazırlanmış teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat önceye kadar komisyona vermiş olmaları şarttır. 

Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi aşağıda belirtildiği 
üzere iki grup halinde de ayn ayn isteklilerede ihale edilebilir. 

İhalesi 18 Haziran 1975 Çarşamba günü saat 11.00 de komisyon
da yapılacaktır. Teknik ve idarî şartnamesi Ankara, istanbul Lv. Amir
liklerinde görülür. 

21 mm lik çelik borunun tahmini metre fiatı 475 krş. 19 mm. lik 
çelik borunun tahmini metre fiatı 455 krş . tur. 

C i n s i 

21 mm Çap Çelik boru 
19 mm Çap çelik boru 

Tamamı 
1 nci grup 

21 mm çap çelik boru 
19 mm çap çelik boru 

Tamamı 
2 nci grup 

21 mm çap çelik boru 
19 mm çap çelik boru 

Tamamı 

Miktan Mt. 

31.300 
15.960 

20.000 
10.000 

11.300 
5.960 

T. Tutarı 
Lira 

148.675,— 
72.618 — 

221.293,— 

95.000-
45.500-

140.500-

53.675 — 
27.118,— 

Geç. Tem. 
Lira 

12.315,— 

8.275,— 

80.793,— 5.290,-

7288/4-1 

Kara ve Hava birlikleri ihtiyacı için aşağıda muhteviyatı yazılı 
malzemeler 2490 sayılı İhale Kanununun 31. maddesi uyannea kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

İsteklilerin usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif zarflarım iha
le saatinden bir saat önceye kadar komisyona vermiş olması şarttır. 

Asit bidonlannm tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 1/2 
side başka istekliye ihale edilebilir. 

İhalesi 17 Haziran 1975 Salı günü karşı lannda gösterilen saatler
de komisyonda yapılacaktır. Teknik ve idarî şartnameleri Ankara-
istanbul Lv. Amirliklerinde görülür. 

Miktan T. Tutan Geç. Tem. İhale 
C i n s i adet Lira Lira saati 

1. Plastik asit bidonu 5000 135.000,— 8.000,— 11.00 
» » » 1/2 si 2500 67.500,— 4.625 — 

2. Elektrik Şinyeli 192 604.800,— 27.945,— 11.30 

7287 / 4-1 

Kara birlikleri ihtiyacı için aşağıda muhteviyatı yazılı malzeme
ler 2490 sayılı Satm Alma Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

İsteklilerin usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif zarflarını 
ihale saatinden bir saat önceye kadar Komisyona vermiş olması şart
tır. 

Telem kâğıtlarının tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
bir veya bir kaç kalem malın tamamı da ayn ayn isteklilere ihale 
edilir. 

İhalesi 18 Haziran 1975 Çarşamba günü saat 10.30 da Komis
yonda yapılacaktır. Teknik ve idarî şartnameleri Ankara - Isatnbul 
Levazım Amirliklerinde görülür. 

Miktarı T ah. tutarı G. teminatı 
C İ N S İ Rulo Lira Lira 

Karbonsuz telem kâğıdı 50.000 750.000,— 33.750,— 
Tek karbonlu » » 15.000 450.000,— 21.750,— 
Çift karbonlu » » 8.571 299.985,— 15.750 — 

T A M A M I 73.571 1.499.985,— 58.750 — 

7286 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası 
ve cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile 
satm alınacaktır. 

II — Şartname almak istiyen firmalar başlıklı kâğıtlarına malze
menin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi 
bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şartnameleri 
Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 702 Numaralı 
Odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. 

III — Tekliflerin en geç 2/7/1975 Çarşamba günü saat 17.30 da 
Genel Müdürlükte bulndurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilen
ler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikme
ler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

Dosya Numaras ı : 75-111-2, Cins i : Austin Western greyder yed., 
Şartname Bedeü: 15,— TL. 7413/3-1 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden: 

ATLETİZM MALZEMESİ YAPTIRILACAKTIR 
1 — 100 Aden engel, 5 adet s ınk ölçme aleti, 3 sırık sehpası, 

10 yüksek ölçme aleti 2 yüksek atlama minderi, 200 engel tahtası, 
1 çekiç kafesi, 100 atlama çıtası (üçgen) 5 çekiç (30 Kg.) 5 çekiç 
(20 Kg.) 10 çekiç (10 Kg.) 20 madenî çıkış takozu, 20 gülle, (1 Kg.) 
20 gülle (2 Kg.) 2 çekiç çemberi kapalı zarf usulü ile yaptınlacaktır. 

2 — Malzemelerin tahmini bedeli 162.300,— Liradır. Geçici temi
nat tahmini bedelin % 4 ü olan 6.492,— Liradır. Katî teminat ise 
ihale bedelinin % 8 i oranındadır. Geçici teminat mektubu ile birlikte 
1975 yılı vizeli Ticaret Odası vesikası ihtiva eden ve kapalı zarf usulüne 
göre hazırlanmış olan teklif zarflarının 16/6/1975 Pazartesi günü saat 
14.00 e kadar İhale Komisyonu sekreterliğine makbuz karşılığında 
teslim edilecektir. 

3 — Atletizm malzemelerine ait teknik ve idar şartname Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden temin edilir. 

4 — İhale 16/6/1975 Pazartesi günü saat 15.00 de Ankara Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılır. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaz. 
6 — İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma

makta dilediğine veya ayrı ayrı firmalara yaptırmakta serbesttir. 
7436 / 2-1 

Sümerbank Eskişehir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemizin bir yıllık tahminî 800 adet 45 Kg. lık sanayi 
tipi Likitgaz ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Kapalı zarfların 9 Haziran 1975 Pazartesi günü saat 15.00'e 
kadar Müessesemiz Haberleşme Servisinde bulundurulması lâzımdır. 
Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

3 — Teminatı 5.000,— TL. dır. 
4 — Bu işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Servisinden bedel

siz olarak alınabilir. 
5 — Müessesemiz eksiltmeyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7078 / 1-1 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — İsparta XVI I I . Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulu
nan (Afyon - Çıldıran Ovası sulaması inşaatı) işi kapalı zarf usuliyle 
ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (32.000.000,—) (Otuziki mil
yon) TL. olup, geçici teminatı (973.750,—) (Dokuzyüzyetmişüçbin ye-
diyüzelli) TL. dır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına 
uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette; 

2 adet 1,5 yd 3 ' lük ekskavatör, 1 adet dozer (D8), 1 adet yıkama-
eleme tesisi, 1 adet greyder, 2 adet keçiayağı ve çekicisi, 2 adet komp
resör, kâfi miktarda damperli kamyon, arazöz, motopomp, betoniyer, 
vibratör ve lüzumlu diğer ekipman bulundurulacaktır. 

4 — İhale, 17/6/1975 Salı günü saat (15.00) de Yücetepe Mahal
lesi İsmet İnönü Bulvarı - Ankara DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Baş
kanlığı katında toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu 
tarafından kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri (400,—) TL. mukabilinde 4 üncü mad
dede yazılı adresten 29/5/1975 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ Proje ve İnşaat Dairesi 
Başkanlığına 9/6/1975 Pazartesi günü saat (17.00) ye kadar bir dilekçe 
ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye 
aşağıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi aslı, 
(A) grubundan en az (32.000.000,—) TL. lık. 

b) Bugüne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulu
nan işlerin hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmal ta
rihleri ve yapılan iş bedelleri. 

c) 3 üncü maddede istenilen makina ve teçhizatın kendisine ait 
olduğunu tevsik eden vesikalar veya kiralayacak ise, kiralayan şahıs 
veya firmadan alınmış noterden tasdikli taahhütname ile makina ve 
teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik eden vesikalar ve iş prog
ramına uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulü 
veçhile tanzim edilmiş taahhütname. 

d) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin 
biyografisi. 

e) Banka kredi durumunu gösterir belgeler. 
7 — İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 13/6/1975 Cuma 

sabahından itibaren DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müra
caat ederek öğrenebilirler. 

8 — 9/6/1975 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış 
olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif 
zarflarını 17/6/1975 Salı günü saat (14.45) e kadar 4 üncü maddede 
belirtilen adreste DSİ Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecik
meler kabul edilmez. 7317 / 2-1 

Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Eskişehir Bölge Müdürlüğün
den ; 

Bolu Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemizce yaptırılacak olan 21 adet dükkân inşaatı işi 
2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İşin keşif bedeli 2.500.000,— TL. olup muvakkat teminatı 
88.750— Liradır. 

3 — İhale 17 Haziran 1975 Salı günü saat 15.00 de Belediye En
cümeninde yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait keşif ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde Be
lediye Fen İşlerinde görülebilir. 

5 — Taliplilerin 17/6/1975 Salı günü saat 14.00 e kadar 1975 
yılı Ticaret Odası belgesi, Belediyemiz yeterlik belgesi komisyonun
dan üç gün önce alacağı yeterük belgesi ile teklif mektuplarını Bele
diye Başkanlığına vermeleri ve postada vaki gecikmelerin nazara 
alınmayacağı ilân olunur. 7431 / 4-1 

1 — Şehrimizin muhtelif sokaklanndaki kanalizasyon inşaatı 
işi 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İşin keşif bedeli 408.834,% TL. üra olup muvakkat teminatı 
18300,— Liradır. 

3 — İhale 17 Haziran 1975 Salı günü saat 15.00 de Belediye En
cümeninde yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait keşif ve şartnamesi mesai saatleri dahiHnde Be
lediye Fen İşlerinde görülebilir. 

5 — Taliplilerin 17/6/1975 Salı günü saat 14.00 e kadar 1975 yılı 
Ticaret Odası belgesi, Belediyemiz yeterük belgesi Komisyonundan 
üç gün önce alacağı yeterlik belgesi ile teklif mektuplarım Belediye 
Başkanlığına vermeleri ve postada vaki gecikmelerin nazara alınmı-
yacağı ilân olunur. 7430 / 4-1 • 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Alım 
Satım Komisyon Reisliğinden: 

(8.850 Kg. T A K I M ÇELİĞİ SATIN ALINACAKTIR) 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 14 kalem takriben 8.850 Kg . ta

kım çeliği teknik şartname, eksiltme şartnamesi ve ihtiyaç listesine 
göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 18/6/1975 tarih Çarşamba günü saat 14.00 de 
Müessesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir. 
4 — Talipler muvakkat teminatları ile kapalı teklif mektup

larım eksiltmenin yapüacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz 
adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen 
veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değil
dir. 

6 — Teknik şartname, ihtiyaç listesi, eksiltme şartnamesi, tip 
mukavele ve gazete ilân sureti bedelsiz olarak Komisyonumuzdan 
temin edilebileceği gibi istenildiğinde taliplere posta ile de gönderile
cektir. 

7 — E L M S Eksiltme veya ar t ı rma mevzuunu teşkil eden 
işi ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe 
ihale etmekte tamamen serbesttir. 7318/2-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

OTOBÜS KAROSERLERİ YAPTIRILACAKTIR 
E n az bir en çok üç adet otobüs karaoseri yaptırılmasıyla ilgili 

şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Satın Alma ve İk
mal, istanbul'da Malzeme Şube, İskenderun ve İzmir'de Bölge, Ban
dırma ve Eskişehir'de Ajans Müdürlüklerimizden temin edilebilir. 

En geç 23 Haziran 1975 günü saat 15.00 e kadar Genel Müdür
lük Haberleşme Müdürlüğümüze verilecek teklifler ayru gün saat 
16.00 da açılacaktır. 

Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 7427 /1-1 

Sümerbank Eskişehir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — B i r adet Traksiyoner akü bataryası (42 Volt - 200 Ah. Amper -
Saat) mubayaa edilecektir. 

2 — B u işe ait kapalı teklif mektuplarının 5 Haziran 1975 Per
şembe günü saat 17.00 ye kadar Müessesemize gelmiş olması lâzımdır. 

3 — Teminatı 5.000,— TL. olup, teknik şartnamesi Müessesemiz 
Ticaret Servisinden alınabilir. 

4 — Müessesemiz malı alıp, almamakta veya dilediğinden al-
maktaN serbesttir. 7321 / 1-1 

Bölgemize bağlı Afyon İli Bolvadin İlçesindeki Kurumumuz arsa
sına 400.000,— TL. keşif bedelli Ajans Tesisi ve Depo İnşaatı malze
meli olarak kapalı zarfla teklif toplamak suretiyle ihale edilecektir. 

1. İhale 9 Haziran 1975 Pazartesi günü saat 14.00 de Eskişehir 
Bölge Müdürlüğü İnşaat Komisyonunca yapılacaktır. 

2. İşin geçici teminatı 19.750,— TL. olup Bölgemiz Veznesine 
yatırılacaktır. 

3. İşe ait eksiltme şartnamesi, keşif özeti, plan ve proje mesai 
saatleri dahilinde Bölge Müdürlüğümüz Ticaret Servisinde görülebilir. 

4. Eksiltmeye iştirak edeceklerin geçici teminatı ve şartnamede 
belirtilen belgeleri 9 Haziran 1975 Pazartesi günü saat 12.00 ye kadar 
İnşaat Komisyonuna vererek yeterlik belgesi almaları şarttır . 

5. Eksiltmeye iştirak belgesi alanlar işe ait teklif mektubunu 
şartnamenin 10 uncu maddesinde kayıtlı olduğu şekilde bir kapalı 
zarfla en geç ihale günü saat 14.00 e kadar Komisyon Başkanlığına 
teslim etmiş olmaları lâzımdır. Postada vaki gecikmeler dikkate alın
maz. 

6. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 

7429/1-1 
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Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Umum 
Müdürlüğünden: 

İÇ V E DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR 
1 — Kurumumuzca; 
150 adet dış lastik 1000x20 
150 » iç » 1000x20 
2 — İlgililer bu işe ait şartnameyi mesai saatleri dahilinde Ku

rumumuz İç Ticaret Müdürlüğünden alınabilir. 
3 — llgiüler, şartnamesine göre hazırlıyacaklan kapah teküf 

zarflarını % 7,5 muvakkat teminatları Ue birükte en geç 13/6/1975 
Cuma günü saat 15.00 e kadar Kurumumuz Yazı İşleri Müdürlüğüne 
vereceklerdir. 

Teklifler 13/6/1975 tarihinden itibaren 30 gün opsiyonludur. 
4 — Postada vaki gecikmeler nazarı itibare ahnmıyacağı gibi 

telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
5 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

7428 /1-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — KONYA IV. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan 
(Konya-Ilgın, Atlantı sulaması II. kısım inşaatı) işi kapalı zarf usu
lü Ue ihaleye çıkanlmıştır . 

2 — inşaatın muhammen keşif bedeü (37.000.000,—) (Otuzyedi 
milyon) TL. olup, geçici teminatı (1.123.750,—) (Bir milyon yüzyir-
miüç bin Yediyüzelli) TL. dır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işde kullanılmak üzere, iş programına 
uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette; 

2 adet 1,5 yd 3 'lük ekskavatör, 1 adet dozer (D8), 1 adet yıkama -
eleme tesisi, 1 adet greyder, 1 adet keçiayağı ve çekicisi, 1 adet kom
presör, kâfi miktarda damperli kamyon, arazöz, motopomp, betoni-
yer, vibratör ve lüzumlu diğer ekipman bulundurulacaktır. 

4 — İhale, 13/6/1975 Cuma günü saat (15) de Yücetepe Mahal
lesi İsmet İnönü Bulvarı ANKARA, DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Baş
kanlığı katında toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu 
tarafından kapalı zarf usulü Ue yapılacaktır. 

5 — ihale tasansı ve ekleri (400,—) TL. mukabilinde 4. madde
de yazılı adresten 23/5/1975 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — istekli şahıs veya şirketlerin DSİ Proje ve İnşaat Dairesi 
Başkanlığına 3/6/1975 Salı günü saat (17) ye kadar bir dilekçe ile 
müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu düekçeye 
aşağıdaki vesıkalan eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi 
aslı, (A) grubundan en az (37.000.000,—) TL. lık. 

b) Bu güne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bu
lunan işlerin hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmal 
tarihleri ve yapılan iş bedelleri. 

c) 3. maddede istenilen makina ve teçhizatın kendisine ait ol
duğunu tevsik eden vesikalar, veya kiralayacak ise, kiralayan şahıs 
veya firmadan alınmış noterden tasdikli taahhütname ile makina ve 
teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik eden vesikalar ve iş prog
ramına uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulü 
veçhile tanzim edilmiş taahhütname. 

d) Teknik personel beyannamesi ve küit teknik personelin bi
yografisi. 

e) Banka kredi durumunu gösterir belgeler. 
7 — İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklannı 9/6/1975 Pazar

tesi sabahından itibaren DSl Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına 
müracaat ederek öğrenebilirler. 

8 — 3/6/1975 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış 
olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif 
zarflanın 13/6/1975 Cuma günü saat (14.45) e kadar 4. maddede belir
tilen adreste DSl Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabi
linde teslim etmeleri şarttır . 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler 
kabul edilmez. 7063/3-a 

Diyarbakır Karayollan 9. Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemiz Urfa-Siverek yolunun muhtelif Km. lerine sathî kap
lama rodmiks işleri için lüzumlu 26.400 M 3 elek altı ve asfalt mıcın 
yüklenmesi, taşınması, boşaltma ve figüresi işi 2490 sayılı Kanunun 
31 inci maddesine göre kapah zarf usulü eksiltme suretiyle yaptırıla
caktır, işin keşif bedeli 1.832.952,— lira olup, geçici teminatı 68.738,56 
liradır. İhale 2/6/1975 Pazartesi günü saat 10.00 da Müdürlüğümüz 
İhale Komisyonunda yapüacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 
ihale Kanununa göre hazırladıkları kapalı zarflarında 1975 yılı vizeli 
ticaret odası belgesi, geçici teminat ile Müdürlüğümüzden bu iş için 
alınmış yeterlik belgesini ibraz etmeleri şarttır. Kapah zarflar ihale 
günü saat 9.00 a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşı
lığında vermeleri şarttır. 2490 sayılı Kanunun 32, 33, 34 üncü madde
lerine göre hazırlanmamış kapalı zarf teklif mektuplarıyla postada 
vukua gelecek gecikmeden dolayı Komisyona geç intikal eden kapalı 
zarflar nazan itibara alınmayacaktır, ihaleye iştirak edeceklerin Mü
dürlüğümüzden yetrelik belgesi alabilmelen için müracaat dilekçe
lerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (A), (B) (C) gruplanndan 
birinden en az bu ikisin keşfi kadar miktan ihtiva eden müteahhitlik 
karnesi veya en az işin keşif bedelinin yansı kadar aym cins bir 
işi en geç üç yıl önce yaptığına dair bitirme belgesi Uân tarihinden 
sonra alınmış 100.000,— Uralık banka referans, plan ve teçhızaı beyan
namesi, taahhüt beyannamesi, yeterlik belgesi alabUmek için müracaat 
dilekçelerine lastik tekerlekli yükleyici kendisine ait ise faturasını, 
kiralık çalıştıracak ise bu işin bitimine kadar kiralandığım gösterir 
noterlikçe tasdikü taahhütnameyi evrakına noksansız olarak ekliyerek 
bu iş için yeterlik belgesi almalan şarttır. Yeterük belgesi son müra
caat 29/5/1975 günü mesai sonuna kadardır, ihale dosyası her gün 
mesai saatlerinde Müdürlüğümüz Malzeme Servisinde görülebilir. 

6530 / 4r4 

Kocaeü Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/749 
Davacı Cavide Mengü vs. tarafından açılan izaleyi şüyu davası

nın duruşmasında davalılardan Huriye Tokoğlu'na davetiye tebliğ edü-
diği halde mahkemeye gelmediğinden gıyap karan çıkarılmasına ka
rar verilmiş olmakla 6/6/1975 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bu
lunması veya kanunî bir vekU göndermesi hususu gıyap karan ye-
irne kaim olmak üzere tebüğ olunur. 

7344 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü Konya Karayollan 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemiz Akşehir - Kadınhanı - Konyo yolu inşaatı serme ve sıkıştırma işlerinde çalıştırılmak üzere, aşağıda tahminî bedel, geçici temi
nat, çalıştırılacağı gün, ihale tarih ve saatleri yazılı t raktör kiralama işleri, 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine istinaden kapah zarf 
usuüyle yapılacaktır. 

Şartnameler Bölgemiz Malzeme Amirliğinde görülebilir. 
isteklilerin usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarflanm ihale saatlerinden bir saat evveline kadar Konya'da Bölgemiz İhale Komis

yon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

Mik tan Çalışacağı Tah. bedeli Geç. teminatı i h a l e n i n 
Kiralanacak traktörün model ve gücü adet gün Lira Li ra Tarihi Saati 

1970 model ve 65 HP. gücünden aşağı olmamak 
üzere dizel t raktör kiralanması 
1970 model ve 65 HP. gücünden aşağı olmamak 
üzere dizel t raktör kiralanması 

104 

104 

46.800,— 

46.800,— 

3.510,— 

3.510,— 

16/6/1975 

16/6/1975 

10.30 

16.00 
6988/1-1 
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Akyazı Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1975/239 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan İbrişim ta

rafından davlı Mustfa Önal aleyhine açılan tazminat davasının yapıl
makta olan açık yargılaması sırasında : 

Davalı Mustafa Ünal'ın 30/5/1975 günü saat 9.00 da mahkemede 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz et
mek istediği belge ve delillerini duruşma günü göndermesi veya hazır 
bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar ve-
rilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapıl
mış sayılacağı duyurulur. 6928 

1975/210 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan İbrişim ta

rafından davalı Osman Demirci aleyhine açılan tazminat davasımn ya
pılmakta olan açık yargılması sırasında : 

Davalı Osman Demirci'nin 30/5/1975 günü saat 9.00 da mahkeme
de hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz 
etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü göndermesi veya ha
zır bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar 
verilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapıl
mış sayılacağı duyurulur. 6927 

1975/229 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan İbrişim ta

rafından davalı Osman Uzuner aleyhine açılan tazminat davasımn ya
pılmakta olan açık yargılaması s ırasında: 

Davalı Osman Uzuner'in 30/5/1975 günü saat 9.00 da Akyazı Sulh 
Hukuk Mhkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille tem
sil ettirmesi ibraz etmek isteği belge ve delillerini duruşma günü gön
dermesi veya hazır bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma 
icrası ile karar verilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilânın yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapılmış 
sayılacağı duyurulur. 6926 

1975/231 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan İbrişim ta

rafından davalı Mustafa Çelik aleyhine açılan tazminat davasmm ya
pılmakta olan açık yargılaması s ırasında: 

Davalı Mustafa Çelik'in 30/5/1975 günü saat 9.00 da mahkemede 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz et
mek istediği belge ve delillerini duruşma günü göndermesi veya hazır 
bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar veri
lebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapıl
mış sayılacağı duyurulur. 6925 

1975/236 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan İbrişim ta

rafından davalılar Nizamettin Delice ve İdris Uludğ aleyhlerine açı
lan tazminat davasının yapılmakta olan açık yargılamaları sırasında : 

Davalılar İdris Uludağ ve Nizamettin Delicenin 30/5/1975 günü 
saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil
le temsil ettirmeleri ibraz etmek istedikleri belge ve delillerini gön
dermeleri veya hazır bulundurulmaları aksi halde yokluklarında du
ruşma icrası ile karar verilebileceğinin davalılara tebliğine karar ve
rilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra davalılara teb
liğin yapılmış sayılacağı duyurulur. 

6924 

1975/202 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan İbrişim ta

rafından davalı Hasan Altıntaş aleyhine açılan tazminat davasının ya
pılmakta olan açık yargılaması sırasında : 

Davalı Hasan Altıntaş'ın 30/5/1975 günü saat 9.00 da mahkeme
de hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz 
etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü göndermesi veya ha
zır bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar 
verilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin ya
pılmış sayılacağı duyurulur. 6923 

1975/195 
Davacı Akyazı Orman İdaresi veküi Avukat Ferihan İbrişim ta

rafından davalı Abdullah Dönmez aleyhine açılan tazminat davasımn 
yapılmakta olan açık yargılaması sırasında : 

Davalı Abdullah Dönmez'in 30/5/1975 günü saat 9.00 da mahkeme
de hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz 
etmek isteği belge ve delillerini göndermesi veya hazır bulundurulması 
aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar veı^ebüeceğinin da
valıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapıl
mış sayüacağı duyurulur. 6922 

Edirne Erkek Öğretmen Lisesi Müdürlüğünden: 

i n s i Miktarı 
Tutarı 
Li ra 

Geç. Tem. 
Lira İhale şekli saati 

Belediye tipi ekmek 140.000 Ad. 280.000— 14.950,— Kapalı zarf 11.00 
K. Sığır eti 3.000 Kg. 90.000,— 5.750,— Kapah zarf 11.30 
Erkek koyun eti 2.500 Kg. 75.000,— 5.000,— Kapalı zarf 11.45 
Linyit kömürü 250 Ton 75.000,— 5.000,— Kapalı zarf 14.30 
Kesilmemiş Meşe Od. 80 Ton 33.600,— 2.520,— Kapalı zarf 15.00 
Beyaz Peynir 3.000 Kg. 88.500,— 5.675,— Kapalı zarf 15.30 
Yoğurt 3.000 Kg. 24.000,— 1.800,— Kapalı zarf 16.00 

Okulumuzun 1975 malî yılı ihtiyaçları 2490 sayılı Kanun gereğince 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. İhale 16 Haziran 1975 Pazartesi 
günü karşılarında yazılı saatlerde yapılcaktır. Şartnameler mesai saat
lerinde Okul Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin her kalem için ayrı, ayrı kanunun tarif ettiği şekilde 
hazırlayacakları teklif mektuplarım, teminat makbuzu ve 1975 onaylı 
ticaret odası veya benzeri belgelerde konulmak şartı ile ihale saatin
den bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ve 
postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği üân olunur. 

7407 / 4-2 

Zonguldak Topraksu Başmühendisliğinden: 

Aşağıda yeri, mahiyeti, keşif bedeli, muvakkat teminatı ihale tarihi 
ve saati bildirilen gölet projesi yaptırılacaktır. 

1 — İhale 2490 sayılı Kanunun 32 ve 33 üncü maddelerine uygun 
olarak kapalı zarf usulü ile Zonguldak Üzülmez Caddesi Esnaf Kefalet 
İş Hanının 5 inci katmda Topraksu Başmühendisliği idare binasmda 
yapılacaktır. 

2 — Aşağıda adı geçen işe ait ihale dosyası hergün mesai saatleri 
dahilinde Zonguldak Topraksu Başmühendisliğinde görülebilir. 

3 — İsteklilerin ihaleye giriş belgesi alabilmeleri için teknik per
sonel bildirisi, halen mevcut makina parkında 1 adet Dozer, 1 adet 
Trakskavatör, 6 adet danperli kamyon, keçi ayağı ve çekicisi, 4 ve 6 
inçlik motopomp, gibi iş makinalannın mevcut olduğunu bildirir fatu
ralarının makina teçhizat bildirisini eklenmesi, malî durum bildirisi, 
ilân tarihinden sonra alınmış Ticaret ve Sanayi odası belgesi, enaz 
keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi ve benzeri iş yap
tığına dair iş bitirme belgesi ile birlikte 9/6/1975 Perşembe günü saat 
18.00 e kadar Başmühendisliğimize müracaat etmeleri. 

4 — Usule uygun olarak hazırlana nteklif mektupları ihale saatin
den bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığı ve
rilmiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

İşin yeri ve mahiyeti: Zonguldak-Eflani Alpagut-Çengelli I. Kısım 
Gölet projesi. Keşif bedeli : 2.700.000,— TL., Geçici teminat : 94.750 — 
TL., İhale günü ve saati : 13/6/1975 saat: 11.00 de. 

7408/4-2 « 
Sümerbank Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzde kurulacak olan diş muayenehane ve teda
vi merkezi için gerekli tıbbi cihaz ve malzemeler teklif alınmak su
retiyle satın alınacaktır. Bunlara ait şartnameler Ankara'da Genel Mü
dürlük Satın Alma Müdürlüğünden, istanbul Bahçekapı'da Alım ve 
Satım Müessesemizden temin edilebilir. 

Tekliflerin 16/6/1975 akşamına kadar Genel Müdürlüğümüz Ge
nel Haberleşme Müdürlüğünde bulundurulması gereklidir. Genel Mü
dürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7403 / 4-2 
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Akyazı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/276 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan İbrişim ta

rafından davalı ismail Kızıltaş aleyhine açılan tazminat davasının ya
pılmakta olan açık yargılaması sırasında : 

Davalı İsmail Kızıltaş'ın duruşma günü olan 2/6/1975 günü saat 
9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi ibraz etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü gön
dermesi aksi halde yokluğunda duruşma icrası üe karar verilebilece
ğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapıl
mış sayılacağı duyurulur. 6936 

1975/303 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan İbrişim ta

rafından davalılar Mehmet Ünlütürk ve Halil Ünlütürk aleyhlerine 
açılan tazminat davasmın yapılmakta olan açık yargüamalan sıra
sında : 

Davalılar Hali l Ünlütürk ve Mehmet Ünlütürk'ün duruşma günü 
olan 2/6/1975 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmaları veya 
kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri ibraz etmek istedikleri belge 
ve delillerini duruşma günü göndermeleri aksi halde yokluklarında 
duruşma icrası ile karar verüebileceğinin davalılara tebliğine karar 
verilmiştir. 

işbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapıl
mış sayılacağı duyurulur. 6935 

1975/258 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan ibrişim ta

rafından davalı Cemil Demirci aleyhine açılan tazminat davasının ya
pılmakta olan açık yargılaması sırasında: 

Davalı Cemil Demirci'nin duruşma günü olan 2/6/1975 günü saat 
9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi ibraz etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü gön
dermesi veya hazır bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma 
icrası ile karar verilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapıl
mış sayılacağı duyurulur. 6934 

1975/268 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan İbrişim ta

rafmdan davalı Hilmi Akgün aleyhine açılan tazminat davasmın ya
pılmakta olan açık yargılaması s ırasında: 

Davalı Hilmi Akgün'ün duruşma günü olan 2/6/1975 günü saat 
9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsü 
dermesi ibraz etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü gön
dermesi aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar verilebüece-
ğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasına takiben 15 gün sonra tebliğin yapü-
mış sayılacağı duyurulur. 6933 

1975/261 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan İbrişim ta

rafmdan davalı Recep Öztürk aleyhine açılan tazminat davasının ya
pılmakta olan açık yargılaması sırasında : 

Davalı Recep Öztürk'ün 2/6/1975 günü saat 9.00 da mahkemede 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz et
mek istediği belge ve delillerini duruşma günü göndermesi veya hazır 
bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma icrası ile karar verüe
bileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasına takiben 15 gün sonra tebliğin ya
pılmış sayüacağı duyurulur. 6932 

1975/275 
Davacı Akyazı Orman İdaresi vekili Avukat Ferihan İbrişim ta

rafından davalı Mehmet Çal aleyhine açılan tazminat davasının yapü-
makta olan açık yargılaması sırasında : 

Davalı Mehmet Çal'ın duruşma günü olan 2/6/1975 günü saat 9.00 
da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettir
mesi ibraz etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü gönder
mesi veya hazır bulundurulması aksi halde yokluğunda duruşma ic
rası ile karar verilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapıl
mış sayüacağı duyurulur. 6931 

1975/225 
Davacı Akyazı Orman İdaresi veküi Avukat Ferihan İbrişim ta

rafından davalı Al i Kesikbaş aleyhine açılan tazminat davasının ya
pılmakta olan açık yargılaması sırasında : 

Davalı A l i Kesikbaş'ın duruşma günü olan 30/5/1975 günü saat 
9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille tem
sil ettirmesi ibraz etmek istediği belge ve delillerini duruşma günü 
göndermesi veya hazır bulundurulması aksi halde yokluğunda duruş
ma icrası ile karar verilebileceğinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu tebliğin yayınlanmasını takiben 15 gün sonra tebliğin yapü-
mış sayılacağı duyurulur. 6930 

Alanya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/341 
Davacı Alanya Belediyesi tarafından davalılar Alanya Motel müs-

teciri Şevket Tokuş, Fuat Sahir ve Kâzım Tezcan aleyhine açılmış bu
lunan kira tespiti davasınm yapılan yargılaması sonunda : 

31/12/1974 gün ve 1974/368 karar sayı üe Alanya Belediyesine ait 
olup davalıların kiracı sıfatiyle işgallerinde bulunan Alanya Motelin 
yıllık kirasının 22000 lira olarak tespitine, fazla isteğin reddine, yeni 
kiranın 1/7/1970 tarihinden itibaren geçerli olmasına, peşin alman 
217.50 lira harcın mahsubu ile mütebaki 412,50 lira liâm harcının da
valılardan tahsiline, 1210 lira mahkeme masrafı ile 800 lira ücreti ve
kâletin davalılardan alınarak davacıya verilmesine kanun yolu açık 
olmak üzere karar verilmiş olup kendisine ilâm tebliğ edüemeyen da
valı Kâzım Tezcan'a üanen tebliğ olunur. 6930 

Şereflikoçhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/1288 
Davacı Elif Raika Perktaş tarafından Filiz Perktaş ve arkadaş

ları aleyhine ikame edilen izaleyi şüyu davasında: Davalılardan Güzin 
Gezgen'in Ankara Bahçelievler 1. Cadde 9. Sokak No. 23/1 adresine 
çıkarılan tebligatta adresinde olmadığı, adres bırakmadan meçhule 
gittiğinden adı geçenin Usulün 508 inci maddesi gereğince 5/6/1975 
günü saat 9.00 da duruşmada hazır olmadığınız takdirde gıyap kararı 
tebliğ edümeden karar verileceği ilânen tebüğ olunur. 

6920 

1974/1010 
Şemsettin Yılmaz vekili Avukat Gülay Kısılaslan tarafından dava

lılar Asımnuri Asü ve arkadaşları aleyhlerine ikame edilen izaleyi 
şüyu davasımn yapılan muhakemesinde: Davalüardan Hürriyet Ma
hallesinde mukim Asımnuri Asil'in bu adresinden ayrıldığı ve baş
kaca adres bırakmadığından bu davalının 3/6/1975 günü saat 9.00 da 
hazır olması veya vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde Usu
lün 508 inci maddesi gereğince, ayrıca gıyap kararı tebliğ edilmeyip 
gıyapta duruşmaya devam edüerek gıyapta karar verileceği ilân olu
nur. 6919 

1974/966 
İlçenin Sarıyahşi Kasabasından H . Ömer Cömert vekili tarafın

dan aym yerden İsmail Doğan aleyhine açılan alacak davasında: 
davalınnı Sarıyahşi Köyündeki adresinden ayrılarak meçhule gittiği ve 
adresi olmadığından Usulün 508 inci maddesi uyarınca, 12/6/1975 günü 
saat 9.00 da duruşmaya gelmediğiniz takdirde, ayrıca gıyap karan 
tebliğ olunmadan gıyabınızda karar verileceği, keza vekille temsil 
edilmediği takdirde kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 6918 

izmit Gümrük Müdürlüğünden: 

19/8/1973 tarihinde Kapukule Gümrük Müdürlüğünden 140485 sa
yılı geçici giriş belgesi ile yurda soktuğu 1964 model opel markalı oto
sunu bilahere Adapazari Tekel Müdürlüğüne terkettiği, otosunun tes
lim edümeyen oto parçalarım yurt dışına çıkarmadığından bu oto 
parçalannın vergi ve resimlerinin tahsili için Muzaffer Erenayın yurt 
içi ve yurt dışı adreslerinde kendisine tebligat yapılamadığından 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğ olunur. 

7045 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden: 
KAYSERİ 

1 — Yeşilhisar - Ürgüp, Başköy, Develi yollarına çekilecek 8150 m 3 

mıcır malzemesinin nakil, boşaltma ve figüresi işi 3/6/1975 Salı günü 
saat 15.00 de Bölgemiz Komisyonunca pazarlık suretiyle eksitlmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 372.047,50 lira olup, muvakkat teminatı 
18.635,— liradır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri bölgemiz malzeme servisinde 
görülebilir. 

4 — İsteklilerin en geç 30/5/1975 Cuma günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karne
si veya keşif bedelinin yarısı kadar resmî dairelerden alınmış benzeri 
iş yaptığına dair iş bitirme belgesi, banka referans mektubu, bunu 
tevsik eden malî durum yapı araçları ve taahhüt büdirilerini ekliyerek 
iştirak beglesi almaları. 

5 — İsteklilerin 1975 yılı ticaret odası vesikası, iştirak belgesi 
ve teminatları ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaatları ilân 
olunur. 7439 / 1-1 

1 — Mucur, Kırşehir yoluna çekilecek 13.600 m 3 mıcır malzeme
sinin nakil, boşaltma, ve figüresi işi 4/6/1975 Çarşamba günü saat 15.00 
de Bölgemiz Komisyonunca pazarlık suretiyle eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2 — Muhammen bedeli 554.064,— üra olup muvakkat teminatı 
25.915,— liradır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri malzeme servisinde görülebilir. 
4 — İsteklilerin en geç 2/6/1975 Pazartesi günü mesai saati so

nuna kadar bir dilekçe île keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik 
karnesi veya keşif bedelinin yansı kadar resmî dairelerden alınmış 
benzeri iş yaptığına dair iş bitirme belgesi, banka referans mektubu, 
bunu tevsik eden malî durum, yapı araçlan, ve teahhüt bildirilerini 
ekliyerek iştirak belgesi almalan. 

5 — İsteklilerin 1975 yılı ticaret odası vesikası, iştirak belgesi ve 
teminatlan ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat tan ilân olu
nur. 7438 / 1-1 

M İ L L Î P İ Y A N G O 

9 MAYIS 1975 ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTESİ 
Çekildiği Yer: Ankara Çekiliş Tarihi: 9 Mayıs 1975 Saat: 13.30 

392202 Numara 1.500.000 Lira 
174523 Numara 500.000 Lira 
042942 Numara 100.000 Lira 
079461 Numara 100.000 Lira 
266281 Numara 100.000 Lira 
273256 Numara 100.000 Lira 
279188 Numara 100.000 Lira 
454226 Numara 100.000 Lira 
454408 Numara 100.000 Lira 

Kırkbin (40.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
008865, 032040, 088046, 134599, 143126, 177174, 179779, 271291, 
297804, 374974, 

Yirmibin (20.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
003481, 013031, 019603, 022472, 035961, 051627, 059472, 065605, 
077395, 082725, 088573, 089039, 089505, 099090, 099907, 103723, 
109950, 118119, 127888, 131670, 138779, 173206, 184679, 192940, 
196241, 202141, 229614, 247471, 249571, 250528, 283953, 286011, 
291825, 298178, 306072, 316203, 333489, 337718, 362086, 370619, 
375548, 388284, 394756, 419017, 430195, 432825, 456830, 474790, 
479002, 496314, 

Onarbin (10.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
001587, 002263, 002483, 013875, 023305, 025997, 028484, 029567, 
033237, 033265, 034197, 036540, 036628, 077952, 078616, 081575, 
089714, 090439, 090734, 095272, 104540, 109167, 110191, 111813, 
112030, 126231, 133325, 134772, 150889, 153644, 159454, 159943, 
163425, 166616, 167897, 170553, 177718, 178701, 185337, 186603, 
191408, 192783, 193644, 213156, 222750, 224373, 231220, 253679, 
256919, 259787, 270638, 271989, 278842, 281661, 283060, 285805, 

289552, 293069, 296İ67, 297923, 298106, 298272, 298762, 3İ0877, 
312453, 313559, 317482, 321855, 322014, 325773, 326190, 328889, 
342703, 342815, 346485, 353130, 355716, 367013, 373158, 376496, 
383211, 403000, 412553, 419998, 422767, 424738, 435591, 436635, 
437038, 437474, 440385, 445811, 446048, 451470, 452698, 453085, 
476882, 488046, 491891, 497965, 

Son beş rakamına göre biner (L000) lira ikramiye kaza
nan numaralar: 

00422, 00529, 01904, 02802, 03067, 03285, 03297, 04377, 
04400, 05449, 07000, 07274, 09065, 09602, 09818, 11560, 
11806, 11862, 11959, 12028, 12230, 12740, 14344, 14547, 
17588, 19066, 20086, 20621, 21880, 23451, 24172, 24422, 
27565, 29401, 30493, 31628, 32498, 32592, 34024, 35575, 
36416, 37720, 39874, 40983, 42095, 43231, 43660, 47458, 
47623, 53176, 54470, 54709, 55418, 58321, 59622, 59946, 
60006, 60245, 60583, 61027, 61682, 62631, 62729, 64651, 
64914, 65563, 65576, 66651, 66985, 67387, 67507, 68179, 
68899, 69290, 70852, 71269, 72816, 73122, 74679, 74949, 
74961, 77478, 78825, 80370, 80613, 82372, 83506, 83857, 
84083, 85973, 85975, 85999, 88625, 88763, 93981, 94504, 
94814, 95866, 96637, 99292, 

Son dört rakamına göre dörderyüz (400) lira ikramiye 
kazanan numaralar: 

0020, 0034, 0064, 0172, 0671, 0808, 1186, 2526, 
2590, 2982, 3043, 3166, 3442, 3633, 3916, 4356, 
4420, 4726, 5288, 5796, 6079, 6465, 6556, 6982, 
7109, 7671, 7703, 7859, 8194, 8361, 8512, 8553, 
8613, 8628, 8644, 8712, 8983, 9114, 9389, 9571, 

Son üç rakamına göre ikiyüz (200) lira ikramiye kazanan 
numaralar: 

275, 440, 668, 692, 727, 809, 
Son iki rakamına göre seksener (80) lira ikramiye kaza

nan numaralar: 
60, 93, 

Son rakamına göre kırkar (40) lira ikramiye kazanan 
numaralar: 

Son rakamı 3 üç olanlar. 
Son rakamı 8 sekiz olanlar. 
Dörtbin (4.000) lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar: 

092202, 192202, 292202, 302202, 312202, 322202, 332202, 342202, 
352202, 362202, 372202, 382202, 390202, 391202, 392002, 392102, 
392200, 392201, 392203, 392204, 392205, 392206, 392207, 392208. 
392209, 392212, 392222, 392232, 392242, 392252, 392262, 392272, 
392282, 392292, 392302, 392402, 392502, 392602, 392702, 392802, 
392902, 393202, 394202, 395202, 396202, 397202, 398202, 399202, 
492202, 

İkişerbin (2.000) lira teselli ikramiyesi kazanan numara
lar : 

074523, 104523, 114523, 124523, 134523, 144523, 154523, 164523, 
170523, 171523, 172523, 173523, 174023, 174123, 174223, 174323, 
174423, 174503, 174513, 174520, 174521, 174522, 174524, 174525, 
174526, 174527, 174528, 174529, 174533, 174543, 174553, 174563, 
174573, 174583, 174593, 174623, 174723, 174823, 174923, 175523, 
176523, 177523, 178523, 179523, 184523, 194523, 274523, 374523, 
474523, 

Tam biletler ikramiyelerin tamamını, yanm biletler ikramiyelerin 
yansım, çeyrek biletler ikramiyelerin dörtte birini alırlar. 

6563 

Çeşme Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

Hırsızlık suçundan Çeşme Sulh Ceza Mahkemesinin 18/2/1975 
tarih 1974/90 esas 1975/16 karar sayılı ilâmıyle T . C . K . nun 491/4, 522/ 
I, 525 maddeleri gereğince 4 ay hapis 4 ay gözetim cezası altında bu
lundurulmasına karar verilen Kuşadası Camikebir Mahallesi nüfusuna 
kayıtlı Mustafa oğlu 1946 doğumlu Salih Nerin hakkında verilen gıvabi 
hüküm bunca aramalara rağmen bulunup tebliğ edilememiş olduğun
dan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Res
mî Gazete ile ilânına ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin 
yapılmış ve kararın kesinleşmiş sayüacağına karar verilmiştir. 

İlânen tebüğ olunur. 6620 

B A Ş B A K A N L I K B A S I M E V İ 
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     İÇİNDEKİLER 
 
Kanunlar                             Sayfa 
 
1898 Televizyon Yayınlarının Korunmasına Dair Avrupa Anlaşması ile Ek  

 Protokollerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun     1 
 
1899 Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa  
         Sözleşmesinin  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin  Kanun    1 
 
1900 Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna  
          Dair Kanun            1 
 
1901 24 Nisan 1963 Tarihinde Viyana'da İmzalanan Konsolosluk İlişkileri  
         Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun   1 
 
Kararnameler 
 
7/9905 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Orhan 
             Acarlar'ın Atanması Hakkında Kararname        1  
         
 7/9485 

  2 
 
Yönetmelik 
 
3 Mayıs 1975 Gün ve 15230 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Eğitim Enstitüsü  
(İlkokul) Öğretmenliği Bölümü Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Ekidir.   21 
 
Genelgeler 
 
Dışticaret İşlerine Dair Sirkülerler          21 
 
Tebliğ 

 
Ticaret Bakanlığına Dair Tebliğ         22 
 
İlanlar                              22 

 

“Kablolar İçin Muayene ve Deney Metodları” Standardının Yürürlüğe Konulması  

Hakkında Kararname 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 22




